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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
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จากก้้าวแรกของ ปตท.สผ.

ในฐานะนัักบุุกเบิิกแหล่่งพลัังงาน เราเรีียนรู้้� ฝึึกฝน สั่่�งสม
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การสร้้างสรรค์์ สัั ง คมที่่� ดีี ร่่ ว มกัั น อย่่ า งยั่่� ง ยืื น ภายใต้้
วิิสััยทััศน์์ Energy Partner of Choice
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สแกนเพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำ�ปี 2563
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report)

จาก

เรา...สู่โลก
ปตท.สผ. ด�ำเนิ น งานภายใต้ ก รอบแนวคิ ด ด้ า นการพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน อันประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
เพราะเราเชื่ อ ว่ า การด�ำเนิ น งานที่ ดี บ นรากฐานที่ แ ข็ ง แกร่ ง
และมีจิตส�ำนึกที่ค�ำนึงถึงคุณค่าในระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย จะสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมโดยรวมได้ในที่สุด
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จุดเด่นด้านการด�ำเนินงาน

จุดเด่น
ด้านการด�ำเนินงาน
ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้รวม

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

(ล้านดอลลาร์ สรอ.)

25,000

22,493

22,285
20,000

19,484

15,000

12,005
10,000

10,444 11,841

7,479

6,413

5,459

5,000

10,694 11,799
5,357
1,569

1,120

720

0

2562

2561

กระแสเงินสด
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน*

2563

กระแสเงินสดใช้ ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสด
ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
3,276

(2,019)

(1,724)

3,540

(3,964)

(554)

2,799

(1,172)

(846)

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดต้นงวด**

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินปลายงวด**

4,468

4,001

4,001

3,023

3,023

3,804

(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
* รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น
** รวมเงินลงทุนระยะสัน้
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จุดเด่นด้านการด�ำเนินงาน

2561
5.00
4.41

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
Dividend Yield (%)**

2562
6.00
4.82

5

2563
4.25*
4.33

* เงินปันผลประจ�ำปี 2563 ในอัตรา 4.25 บาทต่อหุ้น ประกอบด้วยเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลส�ำหรับงวดหกเดือนหลังในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะ
มีการน�ำเสนอเพื่อทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติเงินปันผล ส�ำหรับงวดหกเดือนหลังในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564
** ค�ำนวณจากราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด

2561

2562

2563

อัตรา EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%)

73

71

68

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ (ROCE)

0.16
10
4
8.58

0.29
13
8
11.35

0.33
6
3
5.37

อัตราส่วนทางการเงิน

ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมพิสูจน์แล้ว

ปริมาณการขายปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

(ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ)

(บาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบต่อวัน)

677

1,140

350,651 354,052

1,074

305,522

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

ราคาขายเฉลี่ย

(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ)

(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ)

31.69

46.66

31.71

47.24

30.50

38.92

อัตราส่วนปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติต่อนํ้ามันดิบและคอนเดนเสท
72%
28%

ก๊าซธรรมชาติ

67%

71%
29%

33%

น�้ำมันดิบและคอนเดนเสท
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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

(นายปรััชญา ภิิญญาวััธน์์)
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปีี 2563 เป็็นปีีที่่� บริิษัทั ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิโิ ตรเลีียม จำำ�กัดั
(มหาชน) หรืือ ปตท.สผ. ดำำ�เนิินธุุรกิิจครบ 35 ปีี จากก้้าวแรกที่่�
ปตท.สผ. ได้้ ถืื อกำำ� เนิิ ด ขึ้้� น ในปีี 2528 โดยมีี พัั น ธกิิ จ หลัั กที่่� รัั ฐ
มอบหมายให้้เป็็นกลไกหลัักเพื่่�อรัับผิิดชอบและเป็็นแกนนำำ�ใน
การสำำ�รวจ พััฒนา และผลิิตปิิโตรเลีียมให้้เป็็นผล เพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความมั่่�นคงทางพลัังงานให้้กับั ประเทศในระยะยาวต่่อไป ปตท.สผ.
ได้้ปฏิิบัติั งิ านตามพัันธกิิจที่่ไ� ด้้รับั มอบหมาย ด้้วยการเข้้าร่่วมทุุนกัับ
บริิษัทั น้ำำ��มัันนานาชาติิในช่่วงต้้น เพื่่อ� เรีียนรู้้แ� ละสั่่�งสมประสบการณ์์
จนสามารถก้้าวขึ้้�นเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินงาน (Operator) ด้้วยตนเองทั้้�งใน
และต่่างประเทศ และขยายโอกาสการลงทุุนออกไปยัังภููมิิภาคต่่าง ๆ
ทั่่�วโลก ปััจจุุบัันมีีโครงการทั้้�งหมดมากกว่่า 40 โครงการใน 15
ประเทศ
ในปีี 2563 เป็็นปีีที่่ท้� า้ ทายอย่่างยิ่่ง� กัับทุุกภาคธุุรกิิจทั่่ว� โลกจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด 19)
ที่่�ส่่งผลกระทบอย่่างรุุนแรงต่่อเศรษฐกิิจโลก รวมถึึงต่่อสุุขภาพ

อาชีีวอนามััย และความปลอดภััยของประชาชน โดยแต่่ละประเทศ
กำำ�หนดมาตรการการปิิดประเทศเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ
เชื้้อ� ไวรััส ทำำ�ให้้ความต้้องการน้ำำ�� มัันดิิบลดลงอย่่างมาก ประกอบกัับ
ความขััดแย้้งในการบริิหารจััดการการผลิิตของกลุ่่�มผู้�้ผลิิตน้ำ��ำ มััน
รายใหญ่่ของโลก (OPEC+) ในช่่วงต้้นปีี 2563 ทำำ�ให้้ราคาน้ำำ�� มัันดิิบ
ในตลาดโลกลดลงอย่่างรวดเร็็ว ส่่งผลกระทบต่่อธุรุ กิิจพลังั งานทั่่ว� โลก
จากสภาวการณ์์ที่่�อยู่่�นอกเหนืือการควบคุุมข้้างต้้น ปตท.สผ.
ได้้ ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ และเตรีี ย มความพร้้ อ มรองรัั บ สถานการณ์์
การเปลี่่�ยนแปลงและความท้้าทายที่่�ประสบอยู่่� เน้้นการดำำ�เนิินงาน
ตามกลยุุทธ์์ Execute and Expand เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขััน เสริิมสร้้างการเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน ปรัับ
แผนพััฒนาและแผนการผลิิตให้้เหมาะสม ควบคุุมต้้นทุุนการผลิิต
ต่่ อหน่่ ว ยให้้ อยู่่�ในระดัั บที่่� แ ข่่ ง ขัั นได้้ ทำำ� ให้้ ปตท.สผ. ประสบ
ความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินงานในรอบปีี 2563 ได้้บรรลุุผลตาม
เป้้าหมายที่่�วางไว้้ ดัังนี้้�
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(นายพงศธร ทวีีสิิน)
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

การปฏิบัติการ (Execute) เพื่อสร้าง
ความมั่นคงและรักษาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ปตท.สผ. ให้้ ค วามสำำ�คัั ญกัั บ กลยุุทธ์์ ด้้ า นการปฏิิ บัั ติิ ก าร
(Execute) โดยเน้้นการเพิ่่�มปริิมาณการผลิิตจากโครงการหลััก
และควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตต่่อหน่่วยอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อรัักษา
ขีี ด ความสามารถในการแข่่ ง ขัั น โดยการใช้้ เ ทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล
ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน บริิหารจััดการองค์์กรเข้้าสู่่�
New Normal ปรัั บปรุุงขีีด ความสามารถภายในและขั้้� น ตอน
การทำำ�งานในช่่วงโควิิด 19 โดยให้้พนัักงานปฏิิบััติิงานจากบ้้าน
(Work From Home) โดยยัังคงใช้้ดัชนี
ั วัี ดั ผลการปฏิิบัติั งิ าน (KPIs)
และคงประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงานได้้ตามแผนงานที่่�กำำ�หนด

ปีี 2563 ปตท.สผ. มีีปริิมาณการขายเฉลี่่�ยสููงสุุดที่่� 354,052
บาร์์เรลเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบต่่อวััน สููงกว่่าปีี 2562 ที่่�มีีปริิมาณ
การขายเฉลี่่�ยสููงสุุดที่่� 350,651 บาร์์เรลเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบต่่อวััน
มาจากปริิ ม าณการขายที่่� เ พิ่่� มขึ้้� น จากโครงการมาเลเซีี ย และ
กลุ่่�มพาร์์เท็็กซ์์ ที่่�รัับรู้้�ปริิมาณการขายเต็็มปีีจากการเข้้าซื้้�อกิิจการ
ในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี 2562
นอกจากนี้้� ปตท.สผ. ยัังคงมุ่่ง� เน้้นผลัักดันั การพััฒนาโครงการหลััก
ในต่่างประเทศ 2 โครงการ คืือ โครงการโมซััมบิิก แอเรีีย 1 และ
โครงการแอลจีี เ รีี ย ฮาสสิิ เบอร์์ ราเคซ ให้้ เ ริ่่� ม ผลิิ ต ได้้ ต าม
แผนงานที่่�วางไว้้
ในด้้านการสำำ�รวจ ปตท.สผ. ให้้ความสำำ�คััญกัับการศึึกษา
แผนพััฒนาโครงการซาราวััก เอสเค 410 บีี แหล่่งลััง เลอบาห์์
(Lang Lebah) ในประเทศมาเลเซีีย ที่่�เป็็นแหล่่งก๊๊าซที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด
จากการค้้นพบของ ปตท.สผ. เพื่่�อยืืนยัันศัักยภาพสำำ�หรัับการ
ประกาศการตััดสิินใจลงทุุนขั้้�นสุุดท้้าย (FID) ในปีี 2565 ต่่อไป
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แผนงานหลัั ก ของ ปตท.สผ. ที่่� สำำ�คัั ญ อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งมา
โดยตลอดคืือ การเปลี่่�ยนสิิทธิิการดำำ�เนิินงาน (Transition of
Operations) จากผู้้�ดำำ�เนิินงานเดิิมในแปลงจีี 1/61 (โครงการ
เอราวััณ) และแปลงจีี 2/61 (โครงการบงกช) เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงาน
เป็็นไปด้้วยความราบรื่่�น สามารถผลิิตและส่่งมอบก๊๊าซได้้ตาม
เงื่่�อนไขที่่�รััฐกำำ�หนดไว้้ให้้เป็็นผล

จััดตั้้�งศููนย์์ความร่่วมมืืองานวิิจััยและพััฒนา ปตท.สผ. เออาร์์วีี
และสถาบัันวิิทยสิิริิเมธีี และเปิิดลานทดสอบอากาศยานไร้้คนขัับ
ณ โครงการเขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก
วัังจัันทร์์วััลเลย์์ จัังหวััดระยอง

การขยายการลงทุนและการขยายธุรกิจ
(Expand) เพื่อสร้างการเติบโตระยะยาว

ปีี 2563 ปตท.สผ. มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 720 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐอเมริิกา
(ดอลลาร์์ สรอ.) ลดลง 849 ล้้านดอลลาร์์ สรอ. หรืือร้้อยละ 54 เมื่่�อ
เทีียบกัับปีี 2562 ที่่�มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 1,569 ล้้านดอลลาร์์ สรอ. สาเหตุุ
หลัักจากราคาน้ำำ��มัันในตลาดโลกลดลง ทำำ�ให้้รายได้้จากการขาย
ลดลง แม้้ว่่าปริิมาณการขายเฉลี่่�ยจะเพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงมีีการรัับรู้้�
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์จำ์ ำ�นวน 91 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
จากโครงการมาเรีียนา ออยล์์ แซนด์์ และโครงการเยตากุุน ที่่�ไม่่มีี
การรัับรู้้�ในปีี 2562
ในปีี 2563 ปตท.สผ. มีีกำ�ำ ไรจากการดำำ�เนิินงานปกติิ (Recurring
Net Profit) 781 ล้้านดอลลาร์์ สรอ. ลดลง 664 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ที่่�มีีกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานปกติิ 1,445 ล้้าน
ดอลลาร์์ สรอ. เป็็นผลมาจากรายได้้จากการขายลดลงจากราคาขาย
เฉลี่่�ยลดลง และค่่าเสื่่�อมราคา ค่่าสููญสิ้้�น และค่่าตััดจำำ�หน่่าย
รวมถึึงค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น 60 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
และ 44 ล้้านดอลลาร์์ สรอ. ตามลำำ�ดัับจากโครงการมาเลเซีีย
และกลุ่่�มพาร์์เท็็กซ์์ ที่่�รัับรู้้�เต็็มปีีภายหลัังจากการเข้้าซื้้�อกิิจการ
ในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2562
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ปตท.สผ. มีีสถานะการเงิินที่่�
แข็็งแกร่่ง ด้้วยสิินทรััพย์จำ์ ำ�นวน 22,493 ล้้านดอลลาร์์ สรอ. มีีหนี้้�สินิ
รวม 10,694 ล้้านดอลลาร์์ สรอ. มีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่� 0.33 เท่่า ยัังคงมีีสภาพคล่่องสููง ด้้วยเงิินสดในมืือ 3,804
ล้้านดอลลาร์์ สรอ. พร้้อมรองรัับแผนการลงทุุนและรองรัับค่่าใช้้จ่า่ ย
ในการดำำ�เนิินงาน และโอกาสทางธุุรกิิจที่่ส� อดคล้้องกัับแผนกลยุุทธ์์
ของ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. ยัั ง คงมุ่่�งเน้้นการลงทุุนในพื้้�นที่่�ยุุ ทธศาสตร์์ หลัั ก
ได้้แก่่ ประเทศไทยและภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และ
การลงทุุนในภููมิิภาคตะวัันออกกลาง ร่่วมกัับพัันธมิิตรที่่�มีีความ
ชำำ�นาญ (Strategic Alliance) โดยได้้รับั สิิทธิ์์ใ� นการสำำ�รวจและผลิิต
ปิิโตรเลีียม แปลง 12 ในประเทศโอมาน และแปลงสำำ�รวจออฟชอร์์ 3
ในสหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ รวมถึึงได้้เริ่่�มการเจรจาเพื่่�อเข้้าลงทุุน
ซื้้�อสััดส่่วน 20% โครงการบล็็อก 61 ในประเทศโอมาน ที่่�เป็็น
โครงการผลิิต เพื่่�อรัักษาระดัับปริิมาณการผลิิตและคงอััตราส่่วน
ปริิมาณสำำ�รองที่่�พิิสููจน์แ์ ล้้วต่่ออััตราการผลิิต (Proved Reserves/
Production Ratio) ตามเป้้าหมายที่่� 7 ต่่อปีี
ในปีี 2563 ปตท.สผ. ได้้รับั อนุุมััติสิิ ทิ ธิิการพััฒนาโครงการผลิิต
ไฟฟ้้าจากก๊๊าซธรรมชาติิ (Gas to Power) ในประเทศเมีียนมา
เรีียบร้้อยแล้้ว และคาดว่่าจะสามารถประกาศการตััดสิินใจลงทุุน
ขั้้�นสุุดท้้าย (FID) ได้้ในปีี 2565
ในส่่วนของด้้านเทคโนโลยีีและการขยายการลงทุุนในธุุรกิิจใหม่่
ปตท.สผ. ได้้ดำำ�เนิินการผ่่านบริิษัทั เอไอ แอนด์์ โรโบติิกส์์ เวนเจอร์์ส
(เออาร์์วีี) โดยมีีการจััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุน 2 บริิษััท คืือ บริิษััท เอทีีไอ
เทคโนโลยีีส์์ จำำ�กััด และบริิษััท ซีีเควสต์์ จำำ�กััด เพื่่�อให้้บริิการด้้าน
เกษตรครบวงจรในรููปแบบของแพลตฟอร์์ม และธุุรกิิจการบริิการ
งานวิิ ศ วกรรมใต้้ ท ะเลในเชิิ ง พาณิิ ชย์์ ให้้ กัั บ บริิ ษัั ท น้ำำ�� มัั น และ
บริิษััทด้้านพลัังงานทดแทนในทะเลตามลำำ�ดัับ นอกจากนี้้�ยัังได้้

ผลประกอบการปี 2563
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องค์กรแห่งความยั่งยืน
ปตท.สผ. ได้้กำ�ำ หนดกรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนายั่่�งยืืนตาม
แนวปฏิิบััติิสากลและตามมาตรฐานของสหประชาชาติิ เพื่่�อเป็็น
รากฐานการพัั ฒ นาให้้ แ ก่่ อ งค์์ ก รในระยะยาว ภายใต้้ แ นวคิิ ด
From We to world เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็นองค์์กรแห่่งความยั่่�งยืืน โดย
ปตท.สผ. เชื่่�อมั่่�นว่่า การดำำ�เนิินงานที่่�ดีีและคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์
ร่่วมกัันของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม จะสามารถสร้้างความมั่่�นคง
ทางพลัังงาน พร้้อมส่่งมอบคุุณค่่าและสร้้างความยั่่�งยืืนทั้้�งด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับสัังคมโดยรวมได้้ในที่่�สุุด
โดยกรอบแนวคิิ ด ด้้ า นการพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืนของ ปตท.สผ.
ประกอบไปด้้วย 3 องค์์ประกอบหลััก คืือ การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่ง
ความเป็็นเลิิศ (High Performance Organization – HPO)
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (Governance, Risk Management
and Compliance – GRC) และการสร้้างคุุณค่่าในระยะยาว
ให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholder Value Creation – SVC)
ปตท.สผ. ให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั การอนุุรัักษ์ท์ รััพยากรธรรมชาติิ ฟื้้น� ฟูู
สิ่่�งแวดล้้อม และการพััฒนาชุุมชนและสัังคม โดยมีีแผนกลยุุทธ์์
เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวใน 3 ด้้าน ได้้แก่่ การลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก (Greenhouse Gas Reduction) เพื่่อ� บรรเทาปััญหา
ภาวะโลกร้้อนและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ โดยมุ่่�งมั่่�น
ที่่�จะเป็็นองค์์กรคาร์์บอนตํ่่�า (Low Carbon Footprint) ซึ่่�งได้้ตั้้�ง
เป้้าลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกจากกิิจกรรมการดำำ�เนิินงานให้้ได้้
อย่่างน้้อยร้้อยละ 25 ภายในปีี 2573 การปรัับใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนสำำ�หรัับธุรุ กิิจสำำ�รวจและผลิิตปิโิ ตรเลีียม (Circular Model
for E&P) โดยออกแบบกระบวนการทำำ�งานและการบริิหารจััดการ
เพื่่อ� เพิ่่�มการใช้้ซ้ำำ��และทำำ�ให้้เกิิดการนำำ�ทรััพยากรกลัับมาหมุุนเวีียน
ใช้้ประโยชน์์ใหม่่ ซึ่่�งตั้้�งเป้้าหมายให้้ได้้ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50
ภายในปีี 2573 และทะเลเพื่่�อชีีวิิต (Ocean for Life) ปตท.สผ. ใน
ฐานะองค์์กรที่่�มีพื้้ี น� ที่่�ปฏิิบัติั กิ ารส่่วนใหญ่่อยู่่�ในทะเล มีีความมุ่่ง� มั่่�น
ที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ในการอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููดููแลทรััพยากรธรรมชาติิ
และนิิเวศทางทะเล เพื่่�อสนัับสนุุนการเติิบโตทางเศรษฐกิิจและ
การมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของชุุมชนบริิเวณชายฝั่่�ง ซึ่่�งมีีเป้้าหมาย
ในการเพิ่่�มความสมบููรณ์์และความหลากหลายของทรััพยากรทาง

ทะเล (Biodiversity) และรายได้้ของประชากรที่่�พึ่่�งพาทรััพยากร
ทางทะเล (Improved Local Economy)
จากการดำำ�เนิินงานโดยยึึดกรอบการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเป็็น
หััวใจสำำ�คััญ ในปีี 2563 ปตท.สผ. ได้้รัับคััดเลืือกให้้เป็็นสมาชิิก
ดััชนีีความยั่่�งยืืนระดัับโลก “FTSE4Good Index Series” ต่่อเนื่่�อง
เป็็นปีีที่่� 5 และได้้รับั คััดเลืือกให้้เป็็นสมาชิิกในกลุ่่�มดัชนี
ั คี วามยั่่�งยืืน
ดาวโจนส์์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดัับโลก
ในกลุ่่�ม ธุุ ร กิิ จน้ำำ�� มัั น และก๊๊ า ซ ประเภทธุุ ร กิิ จขั้้� น ต้้ น และธุุ ร กิิ จ
ครบวงจร ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 7 รวมถึึงได้้รัับการพิิจารณาให้้อยู่่�
ในรายชื่่�อ Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็็นปีีที่่� 5
โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
นอกจากนี้้�ยัังได้้รัับรางวััล SET Awards 2020 ประเภทบริิษััท
ยอดเยี่่�ยมด้้านนวััตกรรม (Best Innovative Company Awards)
จากนวัั ตก รรมหุ่่� น ยนต์์ น อติิ ลุุ ส (Nautilus) หุ่่� น ยนต์์ ซ่่ อ มท่่ อ
ใต้้ทะเลตััวแรกของโลก และหุ่่น� ยนต์์ดังั กล่่าวยัังได้้รับั รางวััลชนะเลิิศ
ADIPEC Awards 2020 สาขา Breakthrough Technological
Project of the Year
ในด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ปตท.สผ. ได้้รัับรางวััลจากการ
ประเมิินด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ทั้้�งในระดัับประเทศและ
ภููมิิภาค โดยได้้รัับการประเมิินในระดัับ 5 ซึ่่�งเป็็นระดัับสููงสุุดจาก
โครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนประจำำ�ปีี
2563 โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) รวมถึึง
ได้้รัับรางวััลองค์์กรโปร่่งใสจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (ป.ป.ช.) เป็็นครั้้�งที่่� 3 และ
ได้้รัับอีีก 2 รางวััลจากการประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ
บริิษััทจดทะเบีียนในภููมิิภาคอาเซีียน (ASEAN CG Scorecard)
ประจำำ�ปีี 2562 อีีกด้้วย
ในนามของคณะกรรมการบริิ ษัั ท ผู้้� บ ริิ ห าร และพนัั ก งาน
ปตท.สผ. ทุุกคน ขอขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
ที่่�ได้้ให้้ความไว้้วางใจและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของ ปตท.สผ.
ด้้วยดีีเสมอมา และขอให้้เชื่่�อมั่่�นว่่า ปตท.สผ. พร้้อมมุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเท
ในการสร้้างความมั่่�นคงทางพลัังงาน ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณค่่า
อย่่างยั่่�งยืืนแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายตลอดไป

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำ�เนินงาน
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

1. โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1. โครงสรา้ งและการดำเนนิ งานของกลมุ่ บรษิ ทั

1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ ำหมำย และกลยุทธ์

ปตท.สผ. เป็ นผู้ประกอบธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมชั้นนาของประเทศไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งปิ โตรเลียมที่
มั่นคงให้กับประเทศไทยและประเทศที่บริษัท ฯ เข้าลงทุน มุ่งมั่นดาเนินงานภายใต้ปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาที่ย่งั ยืน สร้างการเติบโต
ทางธุรกิจ อย่างต่ อ เนื่ อ งโดยเน้น ธุ รกิจก๊ าซธรรมชาติค รบวงจร รวมถึงการขยายการลงทุ น ในธุ รกิจ ใหม่ด้า นพลัง งานสะอาดและธุ ร กิ จ
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ เทคโนโลยี ควบคู่ ไ ปกั บ การรั ก ษาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มผ่ า น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานและการพัฒนานวัตกรรมอย่ างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้วยการสร้างผลการดาเนินงานที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อชุ มชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีการกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
และพันธกิจ (Mission) ดังนี ้
วิสัยทัศน์: Energy Partner of Choice through Competitive Performance and Innovation for Long-term Value Creation
พันธกิจ : ปตท.สผ. มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่ง ยืน
แก่ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำย: สร้างความสมดุลระหว่างผลการดาเนินงานที่แข็งแกร่งและความยั่งยืนของธุรกิจ ในระยะยาว
ที่ มีค วามท้า ทายมากขึ น้ เนื่ อ งจากสภาพแวดล้อ มต่า ง ๆ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ ว ปตท.สผ. ได้ก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ นการ
และเป้าหมายระยะยาวในปี 2573 ไว้ดงั นี ้
• ปรับ ลดโครงสร้า งต้น ทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยตั้ง เป้ า ที่ จ ะลดต้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย ( Unit Cost) ให้อ ยู่ ใ นระดับ ชั้น น าของ
กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Top Quartile)
• มีอต
ั ราการเติบโตของการผลิตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่รอ้ ยละ 5
• รักษาอัตราส่วนของปริมาณสารองต่อการผลิต (R/P) ที่ 7 ปี
• ขับเคลื่อนธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบครบวงจรตัง้ แต่ตน
้ นา้ ถึงโรงงานผลิต (Upstream & Liquefaction)
• สร้างผลก าไรให้ได้รอ้ ยละ 20 ของก าไรสุทธิของ ปตท.สผ. จากการลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจ ไฟฟ้า ธุรกิจ หุ่นยนต์
และปัญญาประดิษฐ์
• เปลี่ ย นไปสู่ New Normal ผ่ า นโครงการ Transformation ที่ ป ระกอบด้ ว ย Initiatives ต่ า ง ๆ เพื่ อ เร่ ง รั ด Digital
Transformation โดยมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานในระยะยาว และมุ่งสู่แนวคิด “One Team, One Goal”
กลยุทธ์: ปตท.สผ. ได้กาหนดกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยื นเป็ นหลักการในการดาเนินงานร่วมกันขององค์กร
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ (High Performance Organization – HPO) การกากับดูแล
กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance – GRC)
และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder Value Creation – SVC)
กำรมุ่งสู่องค์กรแห่งควำมเป็ นเลิศ (HPO)
ปตท.สผ. ยัง คงให้ค วามส าคัญ กับ กลยุ ท ธ์ Execute และ Expand อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ ได้ป รับ เปลี่ ย นแผนกลยุทธ์
การดาเนินงานด้า นต่าง ๆ ให้สอดรับกับสถานการณ์และการเปลี่ย นแปลงทางธุรกิ จที่ มีค วามท้า ทายมากขึ น้ เพื่อให้บริษัท ฯ สามารถ
ส่วนที่ 3 หน้า 1
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รักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยรายละเอียดของกลยุทธ์ (1) Execute และ (2) Expand
มีการดาเนินการดังนี ้
1) “Execute Strategy”: กลยุทธ์ในกำรเพิ่ มปริ มำณกำรผลิตจำกโครงกำรหลัก และรักษำขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
•
สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการในปั จจุบัน โดยเน้นการเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก รวมถึง ผลักดัน
การพัฒนาโครงการหลักในต่างประเทศให้เริ่มผลิตได้ตามแผนที่วางไว้ เช่น โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
•
ควบคุ มต้น ทุ น การผลิต ต่อ หน่ วยอย่า งต่อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้อ ยู่ใ นระดับ ที่ แข่ ง ขัน ได้ โดยการใช้เ ทคโนโลยีดิจิทัล
และเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักของ ปตท.สผ. ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ผันผวนมากขึน้
ของอุตสาหกรรม
•
ดาเนินการโครงการจี 1/61 โครงการจี 2/61 และโครงการใหม่จากการเข้าซือ้ กิจการต่าง ๆ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
อย่างมีประสิทธิภาพ
เปลี่ ย นไปสู่ New Normal โดยการดาเนิ น โครงการ Transformation และออกแบบระบบการบริ ห ารจัดการ
ทรั พ ยากรบุ ค คลใหม่ โครงการ Transformation ประกอบไปด้ ว ย Initiatives ต่ า ง ๆ เพื่ อ เร่ ง รั ด Digital Transformation โดยมุ่ ง เป้ า
ไปที่ ก ารพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการท างานในระยะยาว และมุ่ง สู่แ นวคิ ด “One Team, One Goal” ปรับ ปรุ ง ขี ด ความสามารถภายใน
และกระบวนการทางาน แนะนาวิธีการใหม่ในการทางานในโลกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
•

2) “Expand Strategy”: กลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในพื้นที่ยุทธศำสตร์ที่มีควำมชำนำญและมองหำ

โอกำสทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้ำนพลังงำนเพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนในระยะยำว
•
กลยุทธ์ Coming-Home: มุ่งเน้นขยายการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็ น
พืน้ ที่ยุทธศาสตร์หลัก รวมถึงการมองหาโอกาสต่อยอดทางธุรกิจที่บริษัท ฯ มีความเชี่ยวชาญ เช่น Gas Value Chain โดยขยายการลงทุน
ไปยังพืน้ ที่ที่มีตลาดรองรับในการขายปิ โตรเลียมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ในรูปแบบของ Gas to Power
•
กลยุ ท ธ์ Strategic Alliance: มองหาโอกาสการลงทุ น ในพื ้น ที่ อื่ น ๆ ที่ มี ศั ก ยภาพร่ ว มกั บ ผู้ ร่ ว มทุ น ที่ มี
ความเชี่ยวชาญ (Strategic Alliance) โดยเน้นภูมิภาคตะวันออกกลาง
•
กลยุ ท ธ์ New Business Investment for Sustainability: ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ใหม่ เ พื่ อ ความยั่ ง ยื น โดยมุ่ ง เน้ น
การพัฒนาเทคโนโลยี และความสามารถด้านงานวิจัยพัฒนาขององค์กรที่ส่งเสริมธุรกิจปั จจุบั น รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ด้านพลังงาน
เช่น ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม ตลอดจนการเร่งขยายธุรกิจหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
•
กลยุทธ์ LNG: ขับเคลื่อนธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการลงทุน ตั้งแต่ต้น น ้า
ถึงโรงงานผลิต (Upstream & Liquefaction) รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรควบคู่กันไปด้วย
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรกำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (GRC)
ปตท.สผ. มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนให้ แก่องค์กร
โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิ บาล การกากับดูแลให้มีการบริห ารความเสี่ย งและการควบคุ มภายในอย่ างเหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติ ต าม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่ า งเคร่ ง ครัด ผ่ า นการด าเนิ น การตาม 2 กลยุ ท ธ์ด้า น GRC คื อ “Smart Assurance” ซึ่ ง มุ่ง เน้น
การบริหารจัดการกระบวนการกากับดูแลองค์กรแบบบูรณาการอย่ างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ และ “GRC in Common Sense” ซึ่งมุ่งเน้น
ให้บุคลากรของ ปตท.สผ. และผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตระหนัก เข้าใจ และยอมรับที่จะนาแนวทางการดาเนินการตามหลัก GRC ไปปฏิบตั ิ
ส่วนที่ 3 หน้า 2
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เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานประจาวันและการตัดสินใจที่สาคัญ รวมถึงมุ่งขยายผลโดยเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีดา้ น GRC ไปยังชุมชน
และสังคมในวงกว้าง
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
(GRC) สามารถเข้ าถึ งได้ จากรายงานความยั่ งยื น ประจ าปี 2563 และเว็ บ ไซต์ข อง ปตท.สผ. ที่ https://www.pttep.com/th/Sustain
abledevelopment.aspx
กำรสร้ำงคุณค่ำในระยะยำวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (SVC)
ปตท.สผ. มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจพร้อมให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื ้ นฟูสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
ชุมชนและสังคม ผ่าน 3 กลยุทธ์ภายใต้ SVC ได้แก่
กลยุทธ์กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reduction) โดยมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการปรับปรุงกระบวนการผลิตและริเริ่มโครงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
• กลยุทธ์กำรปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียนสำหรับธุร กิจ สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม (Circular Model for
E&P) โดยการออกแบบกระบวนการทางานและการบริห ารจัดการเพื่ อ เพิ่ มการใช้ซา้ และทาให้เ กิดการนาทรัพยากรกลับ มาหมุน เวี ย น
•

ใช้ประโยชน์ใหม่
•

กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็ นผูน้ าในการอนุรกั ษ์และฟื ้ นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

และนิเวศทางทะเล เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ของชุ มชนบริเ วณชายฝั่ ง ในฐานะองค์กรที่ มีพื ้น ที่
ปฏิบตั ิการส่วนใหญ่อยู่ในทะเล
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (SVC) สามารถเข้าถึงได้จากรายงาน
ความยั่งยืนประจาปี 2563 และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่ https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx
ขั้นตอนหรือกระบวนกำรกำรกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิ จ ารณาทบทวนและอนุ มั ติ วิ สั ย ทัศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของบริ ษั ท ฯ ทุ ก ปี โดยจะมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการ เพื่อร่วมปรึกษาหารือกับฝ่ ายจัดการในการทบทวนและกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ฯ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ขณะนัน้ ทัง้ นี ้ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ได้จัดทาอย่างเป็ นระบบ เริ่มจากการพิจารณาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปั จจุ บัน
และแนวโน้มในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ ธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมที่เ ปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อบริษั ทฯ ในแง่ของโอกาส
และความเสี่ยงในการดาเนินงาน อีกทั้งมีการวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนของบริษัทฯ ความสมดุลระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยง
ในการลงทุ น เพื่ อ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และทิ ศ ทางการด าเนิ น การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ท้ั ง ในระยะสั้ น และระยะยาว ให้ ส อดคล้ อ ง
กับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึน้ หลังจากนัน้ ฝ่ ายจัดการจะรับแนวนโยบายการดาเนิน งานเชิงกลยุท ธ์ดังกล่าวมาใช้ใ นการกาหนด
แผนงาน งบประมาณ และดัช นีชี ้วัด ผลการดาเนินงานประจาปี และนากลับมาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาอนุมัติแผนงาน
งบประมาณ และดัชนีชวี ้ ดั ผลการดาเนินงานประจาปี ถัดไป
หลัง จากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้พิ จ ารณาอนุ มัติ วิ สัย ทัศ น์และกลยุ ท ธ์ใ นการด าเนิ น งาน ฝ่ ายจั ด การจะสื่ อ สาร
และถ่ายทอดทิศทางการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กรที่ได้รับการอนุ มัติจากคณะกรรมการให้แก่ ผู้บริ หารและพนักงานทุ กคน
เพื่อสื่อสารและสร้า งความเข้าใจร่ วมกั น ซึ่ ง จะน าไปสู่การกาหนดแผนงานย่อ ยและการปฏิบัติงานที่ สอดรับ กับเป้ าหมาย แผนงานรวม
และค่านิยมขององค์กร ทาให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ของบริษัท ฯ ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทมีการกากับดูแลและติดตาม
ส่วนที่ 3 หน้า 3
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ให้ฝ่ ายจั ด การมี การปฏิ บัติ ตามแผนงานที่ ก าหนดไว้ตามทิ ศ ทางและกลยุท ธ์อ งค์กรอย่า งสม่ าเสมอ โดยฝ่ ายจั ดการมี ก ารรายงานผล
การดาเนินงานเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส
1.1.2 พัฒนำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2563
สาหรับปี 2563 ปตท.สผ. ได้ปรับแผนการดาเนินงานภายใต้กลยุทธ์ Execute และ Expand ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากสถานการณ์การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิ ด 19) เพื่ อ เพิ่ มความได้เปรี ยบในการแข่ งขัน
และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก มุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรักษาอัตราการเติบโตของการผลิตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่รอ้ ยละ 5 และรักษาอัตราส่วนปริมาณสารองปิ โตรเลียม
ต่อการผลิตให้ได้ 7 ปี เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบครบวงจร อีกทัง้ ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ อาทิ ธุรกิจไฟฟ้า
ที่ต่อยอดจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซฯ) ที่มีอยู่ และการขยายธุรกิจบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จากัด (เออาร์วี) เพื่อต่อยอด
เทคโนโลยีที่มีอยู่ไปสู่ธุรกิจใหม่ใน 4 ภาคส่วน ได้แก่ การตรวจสอบและซ่อมบารุ งอุปกรณ์ใต้ทะเล การเกษตรอั จฉริยะ การแพทย์ และการใช้
อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการตรวจสอบทางเทคนิค โดยได้จัดตัง้ บริษัทร่วมทุน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์ จากัด ในส่วน
ของธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ร่วมกับบริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริษัท ซีเควสต์ จากัด ในส่วนของธุรกิจการบริการงาน
วิศวกรรมใต้ทะเล (Subsea IRM) ร่วมกับบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จากัด (มหาชน) เพื่อขยายช่องทางการตลาดและต่อยอดทางธุรกิจให้กับ
เออาร์วี โดยบริษัทฯ ได้กาหนดวางจาหน่าย Drone เกษตรอัจฉริยะ “เจ้าเอีย้ ง” ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญ
ในการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการท างานและเตรี ย มพร้อ มด้า นทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ ภาวะ New Normal ผ่ า นโครงการ
Transformation ที่ได้นา Digital Transformation มาใช้ในการทางานโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในระยะยาว ภายใต้แนวคิด
“One Team, One Goal” ทัง้ นี ้ ในส่วนของการเปลี่ยนผ่านสิทธิการดาเนินการ (Transition of Operations) ของโครงการจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ)
และโครงการจี 2/61 (แหล่งบงกช) มีความคืบหน้าที่ ดี ซึ่งขณะนีบ้ ริษัทฯ ได้วางแผนการเจาะหลุมสารวจ การสร้างแท่นผลิตและท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติของทั้งสองแหล่ง เพื่อให้พร้อมส่งมอบก๊าซฯ ได้ตามสัญญา อย่างไรก็ตาม แหล่งเอราวัณยังคงอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับผูร้ บั
สัมปทานรายเดิมในการขอเข้าพืน้ ที่เพื่อติดตั้งแท่นผลิตและท่อใต้ทะเล โดยในปี 2563 มีพัฒนาการที่สาคัญจากการดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพืน้ ที่แปลงสารวจโครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 ในสัดส่วน
ร้อยละ 77.5 หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รบั อนุมตั ิจากรัฐบาลเมียนมา
ในเดือนกันยายน 2563 บริษัทฯ ได้ดาเนินการเจาะหลุมประเมิ นศักยภาพ Lang Lebah-2 ในโครงการมาเลเซีย: ซาราวัก
เอสเค 410 บี หลังจากประสบความสาเร็จในหลุมเจาะสารวจในปี 2562 ซึ่งคาดว่าการเจาะหลุมประเมิ นศักยภาพจะแล้วเสร็จในเดื อ น
มกราคม 2564 ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะมีการสรุปผลการศึกษาขัน้ ต้นในการพัฒนาแหล่ง Lang Lebah และจะเริ่มการออกแบบวิศวกรรมเบื ้อ งต้น
Front End Engineering Design (FEED) ในปี 2564
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 หลังจากบริษัทฯ ได้ดาเนินการก่อสร้าง Subsea Infrastructure ในโครงการมาเลเซีย: แปลงเอช แล้ว
เสร็จในไตรมาสที่ 2 และเตรียมที่จะเริ่มผลิต (First Gas) ตามแผนในปลายไตรมาสที่ 3 พบว่าอุปกรณ์ใต้นา้ (Subsea Component) ของ
หลุมผลิตไม่ผ่านการทดสอบ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงดาเนินการแก้ปัญหาและเร่งที่จะเริ่ม
ผลิตก๊าซธรรมชาติให้ได้เร็วที่สดุ ในปี 2564

ส่วนที่ 3 หน้า 4
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ในเดือนตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพืน้ ที่แปลงสารวจโครงการเมียนมา เอ็มดี-7 หลังจาก
เสร็จสิน้ การเจาะหลุมสารวจจานวน 1 หลุมในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งไม่พบแหล่งปิ โตรเลียมที่มีศกั ยภาพเพียงพอต่อการพัฒนา ขณะนีอ้ ยู่ใน
ขัน้ ตอนการตรวจสอบข้อมูล สินทรัพย์ และการบัญชีจากรัฐบาลเมียนมา โดยการคืนพืน้ ที่แปลงสารวจจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจาก
รัฐบาลเมียนมา
ในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับการอนุ มัติสิ ท ธิ์การพัฒ นาโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติใ นเมี ย นมา
และได้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้เริ่มดาเนินงาน (Notice to Proceed) กับกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมา (Ministry of Electricity
and Energy หรือ MOEE) โดยเป็ นการลงทุนด้านพลังงานแบบครบวงจรตัง้ แต่ตน้ นา้ จนถึงการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ มีแผนในการส่ง
ก๊าซธรรมชาติจากโครงการซอติก้าและโครงการเมียนมา เอ็ม 3 เพื่อป้อนเป็ นเชือ้ เพลิงเข้าสู่โรงไฟฟ้าของโครงการขนาด 600 เมกะวัตต์
และกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจาหน่ายให้กับหน่วยงานด้านไฟฟ้าของประเทศเมียนมา (Electric Power Generation Enterprise หรือ EPGE)
ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจภายใต้ MOEE โดยสัญญาซือ้ ขายก๊าซฯ มีระยะเวลา 20 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้ 5 ปี นับจากวันที่เริ่มขายไฟฟ้า
เชิ ง พาณิ ช ย์ (Commercial Operation Date หรื อ COD) ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ คาดว่ า จะสามารถประกาศการตั ด สิ น ใจลงทุ น ขั้ น สุ ด ท้ า ย
(Final Investment Decision หรือ FID) ของโครงการได้ภายในปี 2565
โครงกำรในตะวันออกกลำง
ในเดื อ นกุ มภาพัน ธ์ 2563 บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท Total E&P Oman Block 12 B.V. ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ Total S.A.
ได้ลงนามในสัญญา EPSA (Exploration and Production Sharing Agreement) กับ Oman's Ministry of Oil and Gas (MOG) เพื่อรับสิทธิ
ในการด าเนิ น การส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มในแปลงส ารวจบนบก Block 12 ซึ่ ง ตั้ง อยู่ ต อนกลางของรัฐ สุล ต่ า นโอมาน (โอมาน)
ตามสัด ส่ วนการลงทุ นส าหรับ บริษั ท PTTEP MENA Limited ที่ ร ้อ ยละ 20 และบริ ษั ท Total E&P Oman Block 12 B.V. (ผู้ด าเนินการ)
ที่รอ้ ยละ 80
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้ สัดส่วนการลงทุนเพิ่มร้อยละ 24.5 ในโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ประเทศ
แอลจีเรีย จาก CNOOC ทาให้บริษัทฯ มีสัดส่วนรวมทั้งหมดร้อยละ 49 โดยมี SONATRACH ซึ่งเป็ นบริษัทนา้ มันแห่งชาติของแอลจี เ รี ย
เป็ นผูร้ ่วมลงทุนหลักในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในปี 2564 ด้วยกาลังการผลิตประมาณ 10,000-13,000 บาร์เรลต่อวัน
ในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ Eni S.p.A. ได้ชนะการประมูล
แปลงสารวจในรอบการประมูลปี 2019 เพื่อรับสิทธิในการดาเนินการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในแปลงสารวจ Offshore Block 3 ซึ่งตัง้ อยู่
นอกชายฝั่ งทะเลทางทิศตะวันตกเฉีย งเหนื อ ของรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับ เอมิ เรตส์ โดยได้ลงนามใน สัญ ญาสัมปทานกั บ Abu Dhabi
National Oil Company (ADNOC) ตามสัดส่วนการลงทุนสาหรับบริษัท PTTEP MENA Limited ที่รอ้ ยละ 30 และบริษัท Eni Abu Dhabi
B.V. (ผูด้ าเนินการ) ที่รอ้ ยละ 70
โครงกำรในแอฟริกำ
ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มผูร้ ่วมทุน ได้ลงนามสัญญาเงินกูใ้ นรูปแบบ Project Finance ในโครงการโมซัมบิก
แอเรีย 1 (โครงการฯ) วงเงิน 14,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการฯ สาหรับการผลิต
ก๊าซธรรมชาติเหลว 2 สายการผลิตแรก หลังจากที่ ได้มีการประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ
มีสดั ส่วนการลงทุนร้อยละ 8.5 ในโครงการนี ้
โครงกำรในออสตรำเลเชีย
ในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพืน้ ที่แปลงสารวจในโครงการ เอซี/อาร์แอล 5 ในสัดส่วนร้อยละ
100 ต่อรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาสัมปทานครบถ้วนแล้ว โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิถุนายน 2563
ส่วนที่ 3 หน้า 5
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รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1����������������
One Report��������
ประจ��������������
ำปี 2563

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้ำงรำยได้

รายได้ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายปิ โตรเลียม ซึ่งราคาขายอ้างอิงกับราคา
น ้า มั นตามราคาตลาดโลกซึ่ ง เป็ น สกุ ลเงิ น ดอลลาร์ สรอ. ดั ง นั้น ในการแสดงโครงสร้า งรายได้ ข อง ปตท.สผ. และบริ ษั ทย่ อย ส าหรับ
ปี 2561-2563 จึ ง แสดงเป็ น สกุ ลเงิ น ดอลลาร์ สรอ. เพื่ อ ให้ส ะท้อ นถึ ง โครงสร้างรายได้ข องกลุ่มบริ ษัท ส าหรับ โครงการของ ปตท.สผ.
และบริ ษั ท ย่ อ ย เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ หลัก ในการส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มที่ มีก ารผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563
ประกอบด้วยโครงการดังนี ้ โครงการบงกช โครงการคอนแทร็ค 4 โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 โครงการพืน้ ที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ โครงการคอนแทร็ค 3 โครงการสินภูฮ่อม โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 โครงการจี 4/43 โครงการอี 5
โครงการพีทีทีอีพี 1 โครงการจี 4/48 โครงการแอล 22/43 โครงการซอติกา้ โครงการยาดานา โครงการเวียดนาม 16-1 โครงการนาทูน่า ซี เอ
โครงการเยตากุ น โครงการแอลจี เ รี ย 433เอ และ 416บี โครงการเวี ย ดนาม 9-2 โครงการมาเลเซี ย โครงการพี ดี โ อ (แปลง 6)
โครงการมุคไคซนา (แปลง 53) โครงการดุงกา และโครงการโปติกัวร์
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยยังมีรายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ ซึ่งเป็ นรายได้ตามสัดส่วนใน Moattama Gas
Transportation Company (MGTC), Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) และ Andaman Transportation Limited (ATL)

ส่วนที่ 3 หน้า 6
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แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2563

สาหรับปี 2563 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมี รายได้รวมทั้งสิ ้น 5,399 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 168,725 ล้านบาท)
ลดลง 1,026 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบปี 2562 ที่มีจานวน 6,425 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 199,202 ล้านบาท)
สาเหตุหลักจากรายได้จากการขายที่ลดลง 1,003 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง แม้ว่าปริมาณการขายเฉลี่ย
เพิ่ มขึ น้ โดยหลัก จากโครงการมาเลเซีย และกลุ่มพาร์เ ท็ กซ์ที่ รับ รู ้ป ริ มาณการขายเต็มปี ภายหลัง จากการเข้า ซือ้ ธุ ร กิ จในช่ว งครึ่งหลัง
ของปี ก่อนสุทธิกับโครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการบงกชที่มีปริมาณการขายเฉลี่ยลดลงเนื่องจากผูซ้ อื ้ รับก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ลดลง
1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
1.2.2.1 ปิ โตรเลียม
ปิ โ ตรเลี ย ม (Petroleum) หมายถึ ง สารประกอบไฮโดรคาร์บ อนที่ เ กิ ด ขึ ้น ตามธรรมชาติ ซึ่ ง ได้แ ก่ น ้า มัน ดิ บ
ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท สารพลอยได้ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ โดยธรรมชาติและอยู่ในสภาพอิสระ
นา้ มันดิบ (Crude Oil) หมายถึง ส่วนของปิ โตรเลียมที่อยู่ ในรู ปของเหลวตามธรรมชาติท่ีอุณหภู มิ แ ละความดัน
บรรยากาศ ซึ่งได้จากหลุมนา้ มันและยังไม่ได้ทาการกลั่น
ก๊ า ซธรรมชาติ (Natural Gas) หมายถึ ง สารประกอบไฮโดรคาร์บ อนที่ อ ยู่ ใ นสถานะก๊ า ซหรื อ ไอ ณ อุ ณ หภู มิ
และความดันบรรยากาศ โดยปกติมีก๊าซมีเทน (Methane) เป็ นองค์ประกอบหลัก
คอนเดนเสท (Condensate) หมายถึ ง สารประกอบไฮโดรคาร์บ อนเหลว ที่ มีค วามถ่ ว งจ าเพาะต่ า ที่ ไ ด้จ าก
การควบแน่ น ของสารประกอบไฮโดรคาร์บ อนที่ อ ยู่ ใ นสภ าวะเป็ น ไอในแหล่ ง กั ก เก็ บ โดยการควบแน่ น จะเกิ ด ขึ ้น เมื่ อ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนนัน้ ถูกผลิตขึน้ มาที่ปากหลุม ซึ่งมีอุณหภูมิและความดันลดลง
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gas Liquids หรือ NGL) หมายถึงส่วนประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในก๊าซธรรมชาติ
ที่ ถู ก แยกออกมาเป็ น สถานะของเหลว เมื่ อ ผ่ า นกระบวนการแยกก๊ าซธรรมชาติ โดยก๊ า ซโซลี น ธรรมชาติ นี ้มีห ลายประเภท ซึ่ ง รวมทั้ง
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas หรือ LPG) ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จากขบวนการกลั่นนา้ มันดิบ หรือขบวนการ
แยกก๊าซธรรมชาติ ประกอบไปด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เรียกว่า บิวเทน (Butane) และโพรเพน (Propane) เป็ นองค์ประกอบหลัก
นา้ มัน ดิบ คอนเดนเสท และก๊า ซโซลีน ธรรมชาติ มีห น่ว ยวัด เป็ น บาร์เรล ขณะที่ปิ โ ตรเลียมที่อ ยู่ใ นสถานะก๊าซ
ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติมีหน่ วยวัด เป็ นลูก บาศก์ฟุต ที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภู มิ 60 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ปิ โ ตรเลี ย ม
ทุกประเภทอาจถูกแปลงหน่วยเป็ นบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ หรือ barrel of oil equivalent (BOE) โดยการเทียบค่าความร้อน ซึ่งโดยทั่วไป
ก๊ า ซธรรมชาติ 1 ลูก บาศก์ฟุ ตที่ อุณ หภูมิแ ละความดัน มาตรฐาน มี ค วามร้อ นประมาณ 1,000 บี ที ยู ในขณะที่ น ้า มัน ดิ บ 1 บาร์เ รลจะมี
ค่าความร้อนถึงประมาณ 6,000,000 บีทียู
1.2.2.2 กลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขั้นกลำง
1) บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (พีทีที จีแอล)
ปตท.สผ. ได้จั ด ตั้ง บริ ษั ท ร่ วมทุ น กั บ ปตท. คื อ พี ที ที จี แ อล เมื่ อ วัน ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2560 โดย ปตท.สผ.
ถือหุ้นร้อยละ 50 เพื่อดาเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติเ หลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) แบบครบวงจร ซึ่ง ปตท.สผ. เล็งเห็นโอกาส
การลงทุนจากอัตราการเติบโตของการใช้ก๊าซธรรมชาติที่สูงกว่าเชือ้ เพลิงฟอสซิลชนิดอื่น เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงที่สะอาดกว่า
และมีปริมาณสารองจานวนมหาศาล

ส่วนที่ 2 หน้า 10
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แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พีทีที จีแอล มีการลงทุนจานวน 1 โครงการ คือ การลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 10
ในบริ ษั ท PETRONAS LNG 9 Sdn. Bhd. (บริ ษั ท ย่ อ ยของ PETRONAS) ซึ่ ง เป็ น โรงงานผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ เหลวในประเทศมาเลเซีย
มีกาลังการผลิตประมาณ 3.6 ล้านตันต่อปี (31.2 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ)
2) โครงกำรโอมำน แอลเอ็นจี (OLNG)
ปตท.สผ. โดย PTTEP Oman E&P Corporation (POC) หรื อ ชื่ อ เดิ ม Partex Oman Corporation มี สั ด ส่ ว น
การร่ ว มทุ น ร้อ ยละ 2 ในบริ ษั ท Oman LNG LLC หรื อ OLNG ตั้ง อยู่ ใ กล้กั บ เมื อ งซู ร ์ (Sur) ประเทศโอมาน มี ก าลัง การผลิ ต จ านวน
2 หน่วยการผลิต โดยแต่ละหน่วยสามารถแปรรู ปก๊าซธรรมชาติ เหลวได้จานวน 3.4 ล้านตันต่อปี และยังมีกาลังการผลิต เพิ่ มเติ มจาก
หน่ ว ยที่ 3 ของ Qalhat LNG หรื อ QLNG (ซึ่ ง มี OLNG เป็ น ผู้ร่ ว มทุ น ) จ านวน 3.6 ล้า นตัน ต่ อ ปี ดัง นั้น เมื่ อ รวมก าลัง การผลิ ตทั้ง หมด
จะเท่ากับ 10.4 ล้านตันต่อปี โดยแอลเอ็นจีที่ผลิตได้นั้นจะขายให้ แก่ประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ป่ ุน ภายใต้สัญญาระยะยาว (SPAs)
ซึ่งจะหมดอายุในปี 2567
ผูถ้ ือหุน้ ใน OLNG ประกอบด้วยรัฐบาลโอมาน ร้อยละ 51 Shell ร้อยละ 30 Total ร้อยละ 5.5 Mitsubishi
Corporation ร้อยละ 2.8 Mitsui & Co. ร้อยละ 2.8 POC ร้อยละ 2 Korea Gas Corporation หรือ KOGAS ร้อยละ 1.2 Samsung
ร้อยละ 1 Hyundai ร้อยละ 1 Daewoo International ร้อยละ 1 Itochu ร้อยละ 0.9 และ SK Innovation ร้อยละ 0.8
ส าหรับ QLNG นั้น ผู้ถื อ หุ้น ประกอบด้ว ยรัฐบาลโอมาน ร้อ ยละ 46.8 Gas Natural Fenosa ร้อ ยละ 7.4
Mitsubishi Corporation ร้อยละ 3 Itochu ร้อยละ 3 Osaka Gas ร้อยละ 3 และ OLNG ร้อยละ 36.8 ซึ่งการถือหุ้นของ OLNG ในส่วนนี ้
ทาให้ POC เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมใน QLNG คิดเป็ นร้อยละ 0.736 ด้วย
3) โรงแยกก๊ำซธรรมชำติแอดนอค (AGP)
ปตท.สผ. โดย PTTEP Gas Corporation (PGC) หรื อชื่ อเดิ ม Partex Gas Corporation มี สัด ส่ ว นการร่ ว มทุ น
ร้อ ยละ 2 ในโรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ ADNOC Gas Processing (AGP) กั บ ADNOC บริ ษั ท น ้า มัน แห่ ง ชาติ ข องสหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์
ถือหุน้ ร้อยละ 68 Shell ร้อยละ 15 และ Total ร้อยละ 15
AGP หรือชื่อเดิมก่อนปี 2560 คือ GASCO เป็ นบริษัทผูด้ าเนินการแยกก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตทัง้ บนบก
และในทะเลของสหรัฐ อาหรับเอมิเ รตส์ทั้งหมด โดยก๊าซธรรมชาติที่ผ ลิตจากบริษัท ผู้ผลิต ของ ADNOC คือ ADNOC Onshore (เดิมชื่ อ
ADCO) ADNOC Offshore (เดิมชื่อ ADMA) และแหล่งก๊าซธรรมชาติอื่น ๆ จะถูกลาเลียงผ่านท่อส่งไปยังโรงแยกก๊าซของ AGP เพื่อแยกเป็ น
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ก๊าซฯ ที่ผลิตได้จากแหล่งผลิตนา้ มันบนบกของ ADNOC จะเข้าสู่กระบวนการแยกก๊ าซฯ ที่อุปกรณ์การผลิ ต
Asab 0/3 Bab และ Bu Hasa โดยผู้ถื อ หุ้น AGP มี สิ ท ธิ ใ นการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ C3+ เช่ น LPG (Propane และ Butane) และ Paraffinic
Naphtha ตามสัญญาสัมปทานซึ่งจะหมดอายุลงในปลายปี 2571
1.2.2.3 ท่อขนส่งก๊ำซ
บริ ษั ท พี ที ที อี พี ออฟชอร์ อิ น เวสท์เ มนต์ จ ากั ด (PTTEPO) ประกอบธุ ร กิ จ หลักในการลงทุน ในบริ ษัท อื่ น ได้แก่
การร่ ว มลงทุ น ในบริ ษั ท อัน ดามัน ทรานสปอร์ต เทชั่ น จ ากั ด (ATL) สัด ส่ ว นร้อ ยละ 80 ใน Moattama Gas Transportation Company
(MGTC) สัด ส่ ว นร้อยละ 25.5 และใน Taninthayi Pipeline Company (TPC) ร้อยละ 19.31784 เพื่ อด าเนิ นธุ รกิ จในการขนส่ งก๊ าซทางท่ อ
จากโครงการซอติกา้ โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน ตามลาดับ ในเมียนมามายังชายแดนไทย
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1.2.2.4 บริกำรท่ำเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุ
ฐานสนั บ สนุ น การพัฒ นาปิ โ ตรเลี ย มถู ก ก่ อ ตั้ ง ขึ น้ เพื่ อ ให้บ ริ ก ารท่ า เที ย บเรื อ และคลัง เก็ บ ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละวั ส ดุ
ในกิจกรรมการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมของโครงการต่าง ๆ นอกชายฝั่งทั้งในประเทศและต่างประเทศของกลุ่ม ปตท.สผ. เช่น โครงการ
บงกช โครงการอาทิตย์ โครงการบี 6/27 โครงการจี 1/61 โครงการเมียนมา เอ็ม 3 และโครงการซอติก้าในเมียนมา รวมถึงการให้บริการ
การส่งกาลังบารุงให้แก่บริษัทอื่น ๆ เช่น บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด Carigali-PTTEPI
Operating Company Sdn. Bhd. บริ ษั ท เอ็ มพี จี 11 (ประเทศไทย) จ ากั ด และบริ ษั ท มูบ าดาลา ปิ โ ตรเลี ย ม (ประเทศไทย) จ ากั ด
ปัจจุบนั ปตท.สผ. ได้ดาเนินธุรกิจฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียมที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดระนอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) ฐานสนับ สนุน การพัฒ นาปิ โ ตรเลี ยมจังหวัดสงขลา ให้บริการท่าเที ยบเรื อ และคลังเก็บ ผลิตภัณฑ์และวั ส ดุ
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. โดยท่าเทียบเรือ
มีความยาว 380 เมตร สามารถรองรับเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอสได้จานวน 6 ลาพร้อมกัน มีสิ่งอานวยความสะดวกและอุ ป กรณ์
ขนถ่ายสินค้าที่มีมาตรฐานครบครันตามรู ปแบบของฐานสนับสนุนการปฏิบัติการนอกชายฝั่ ง อีกทั้งมีระบบการจัดการตามระบบสากลที่
มุ่งเน้นความปลอดภัย คานึงถึงสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย รวมถึงระบบมาตรฐานสากลว่าด้วยข้อกาหนดการรักษาความปลอดภัยของเรือ
และท่าเรือระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า (International Ship and Port Facility Security Code หรือ ISPS Code)
จึงถือว่าเป็ นท่าเรือในระดับชัน้ นาแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการบริการและสนับสนุ นการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ในส่วน
ของการให้บริการคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุบนพืน้ ที่จานวน 74 ไร่นนั้ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ ลานพักสินค้าทั่วไป คลังสินค้าทั่วไป ลานพัก
สินค้าปลอดอากร และคลังสินค้าปลอดอากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ อการจัดเก็บ ผลิตภัณ ฑ์ และวัสดุต่าง ๆ รวมถึงสินค้าที่ ไ ด้รับ
สิทธิประโยชน์ทางอากรในพืน้ ที่เขตปลอดอากร
2) ฐานสนับ สนุน การพัฒ นาปิ โ ตรเลี ยมจังหวัดระนอง ให้บริการท่าเทียบเรื อ และคลังเก็บผลิตภัณ ฑ์และวั ส ดุ
ภายใต้การบริหารจัดการของ ปตท.สผ.อ. เช่นกัน แต่การให้บริการท่าเทียบเรือจะดาเนินการผ่านท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีความยาว 150 เมตร สามารถรองรับเรื อขนาดมากกว่า 500 ตันกรอสได้จานวน 2 ลาพร้อมกัน โดยมีสิ่งอานวย
ความสะดวกพืน้ ฐานและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าตามมาตรฐานความปลอดภัย ในส่วนของการให้บริการคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุบ นพื ้นที่
จานวน 25 ไร่นนั้ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วนเช่นเดียวกับฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียมจังหวัดสงขลา
เพื่อให้การบริการที่มีอยู่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยสูง ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียม
ทัง้ 2 แห่งจึงจัดให้มีการตรวจสอบระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย เช่ น การติ ด ตั้ ง ไฟส่ อ งสว่ า ง การติ ด ตั้ ง รั้ ว ลวดหนาม การติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด โดยรอบ
และการจ้า งเจ้า หน้า ที่ รัก ษาความปลอดภัย ดู แ ลตลอด 24 ชั่ ว โมง นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยัง ตระหนั ก ถึ ง ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อมโดยรวม และสังคมบริเวณรอบฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียม จนได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐาน
ISO 14001 และ ISO 45001 รวมถึงมีการจัดเตรียมแผนฉุกเฉินตามมาตรฐาน ISO 22301 เพื่อรองรับและแก้ไขผลกระทบที่ อาจเกิ ด ขึ น้
จากเหตุ การณ์ไ ม่ คาดคิด ต่าง ๆ โดยมี ก ารฝึ กซ้อ มอย่ างสม่ าเสมอ เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ า ฐานสนั บสนุ น การพัฒ นาปิ โ ตรเลี ยมของทั้ง 2 แห่ ง
ของบริษัทฯ มีความพร้อมที่จ ะรับ มื อกั บสถานการณ์ฉุกเฉิ น อย่า งรวดเร็ว และมีป ระสิ ท ธิภาพ รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีใ หม่ ๆ มาใช้
และปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ
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1.2.2.5 บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส์ จากัด (พีทีที ไอซีที) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ครั้งที่ 10/2549/254 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 ให้ ปตท.สผ. ลงนามในสัญญาว่าจ้าง พีทีที ไอซีที เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยการวางระบบ การให้คาปรึกษา การจัดหา และการจัดส่งบุคลากร เพื่อดูแล
และให้บริการทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารแก่ บริ ษัท ฯ เป็ นไปตามนโยบายด้า น ICT ตามแผนกลยุทธ์การบริหารงาน
แบบกลุ่มธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างศักยภาพในการทางานร่วมกัน
พีทีที ไอซีที ได้ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เป็ น “บริ ษั ท พี ที ที ดิ จิ ตอล โซลูช่ั น จ ากั ด ” มี ผลตั้งแต่ วันที่ 22 มิ ถุ นายน 2560 เป็ นต้นไป โดยสัญญาการให้บริการในปั จจุบันครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม 2559
1.2.2.6 บริกำรด้ำนกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์
ปตท. และ ปตท.สผ. ได้ร่วมกันจัดตัง้ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด เพื่อรับผิดชอบการก่อสร้างและบริหาร
โครงการศูนย์เอนเนอร์ยี่ค อมเพล็กซ์ ซึ่ งเป็ นศูนย์ธุรกิ จด้านพลัง งานของประเทศ และเป็ นที่ตั้งสานัก งานกระทรวงพลัง งานและบริ ษั ท
ในกลุ่ม ปตท.
1.2.2.7 บริกำรด้ำนกำรจัดหำบุคลำกร
บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด (พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส) จัดตั้งขึน้ ตามมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ครัง้ ที่ 12/2546/216 โดยมีภารกิจในการจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. และรองรับการขยายธุรกิจ
ของ ปตท.สผ. ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถเป็ นจานวนมาก
พีทีทีอีพี เซอร์วิส เซส เริ่มดาเนิน การว่า จ้า งพนักงานหลากหลายประเภท อาทิ ผู ้เ ชี่ย วชาญ วิศ วกร พนัก งาน
ปฏิบ ัติก าร ช่า งเทคนิค และอื่น ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อไปปฏิบัติงานให้กับ ปตท.สผ. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เป็ นต้นมา
จนถึงปั จจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้พัฒนาและปรับปรุ งค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ
ของพนั ก งาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ รั บ ค่ า ตอบแทน สิ ท ธิ ป ระโยชน์ และส วั ส ดิ ก ารที่ ดี แ ละเป็ น ธรรม มี ข วั ญ ก าลั ง ใจในการท างาน
อีกทัง้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในตลาดแรงงาน
เพื่ อ เสริ มสร้า งสมรรถนะพนั กงานของพีที ที อี พี เซอร์วิ ส เซส ให้พ ร้อ มสนั บ สนุ น การปฏิบัติง านให้กั บ ปตท.สผ.
อย่างมีประสิท ธิภาพ พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้จัดให้มีการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาทักษะ ความรู ้ ความสามารถของพนักงานให้ส อดคล้ อ ง
กั บ ความต้อ งการทางธุ ร กิ จ ของ ปตท.สผ. โดยเน้น การอบรมในหลัก สูต รด้า นความปลอดภัย มั่น คง อาชี ว อนามัย และสิ่ ง แวดล้อ ม
(SSHE) หลักสูตรเฉพาะด้านตามลักษณะงาน (Functional Training) และหลักสูตรเชิงพฤติกรรม (Soft Skill Training) ที่เน้นการเสริมสร้าง
แนวคิดด้านนวัตกรรมและการเพิ่มพูนทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนีย้ ังได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรพืน้ ฐานที่จาเป็ น ได้แก่
หลักสูตรทางดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของพีทีทีอีพี เซอร์วิส เซส ขยายตัว และเติบ โตอย่า งต่อ เนื่อ ง นอกเหนือจากการจัดหาบุคลากร
ให้ ปตท.สผ. และบริ ษั ท กลุ่ม ปตท.สผ. แล้ว ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ฯ ยัง จั ด หาบุ ค ลากรให้กั บ บริ ษั ท Carigali PTTEPI Operating Company
Sdn. Bhd. (CPOC) ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุนของ ปตท.สผ. ในประเทศมาเลเซียอีกด้วย
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1.2.2.8 เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์และหุ่นยนต์
ปตท.สผ. ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จากัด (เออาร์วี) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
โดยบริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลดิง้ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ถือหุน้ ร้อยละ 100 มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ปั ญญาประดิษฐ์และหุ่ นยนต์ เพื่อสร้างธุรกิจ ที่เติบ โตอย่างก้าวกระโดดและเป็ น แหล่ง รายได้ใหม่ ให้กั บ ปตท.สผ. ผ่านความเปิ ดกว้า ง
ทางนวัตกรรมและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เออาร์วีม่งุ มั่นสู่การเป็ นศูนย์กลางของธุรกิจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ที่ลา้ สมัย
อย่ า งครบวงจร เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพ ยกระดับ ความปลอดภัยและสร้า งความเติบ โตอย่า งยั่งยื น ให้ แก่ ลูกค้า โดยเทคโนโลยี ข องเออาร์วี
ครอบคลุมการใช้งานทัง้ ทางอากาศ ทางภาคพืน้ และทางทะเล
ปั จ จุ บัน เออาร์วี อ ยู่ ร ะหว่ า งการพัฒ นา 4 ธุ ร กิ จ หลัก ได้แ ก่ (1) ธุ ร กิ จ ให้บ ริ ก ารด้า นการตรวจสอบ วิ เ คราะห์
และซ่อมบารุงโครงสร้างใต้ทะเลแบบครบวงจร (2) แพลตฟอร์มด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการด้านเกษตรกรรม (3) แพลตฟอร์ม
ด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ขอ้ มูล และบริหารจัดการโครงสร้างต่าง ๆ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และ (4) แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยี
สุขภาพ นับเป็ นฟั นเฟื องสาคัญ ในการขับเคลื่อ นนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 สาหรับเศรษฐกิจทั้ง ภายในประเทศไทยและระดับภู มิภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1.2.3 กำรได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทำน หรือกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจ สารวจและผลิต ปิ โตรเลีย มทั้งในและต่างประเทศ โดยการลงทุน ในต่างประเทศนั้น ปตท.สผ.
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการให้สมั ปทานตามกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรู ปของ (1) สัญญาแบ่งปั นผลผลิต (Production
Sharing Contract) (2) สัมปทาน (Concession) หรือ (3) สัญญาจ้างบริการ (Services Agreement) สาหรับการประกอบธุ รกิจ ส ารวจ
และผลิตปิ โตรเลียมภายในประเทศไทย ปตท.สผ. จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ซึ่ ง ได้ก าหนดรายละเอี ย ดเกี่ย วกั บสิ ท ธิ ส ารวจและผลิ ตปิ โ ตรเลี ยมภายใ ต้สัญ ญาต่า ง ๆ ข้า งต้น ทั้ง นี ้ ประเด็ น ส าคัญ ในการประกอบ
ธุรกิจปิ โตรเลียม ได้แก่
1.2.3.1 กำรกำหนดพืน้ ที่สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
กรมเชื ้อ เพลิ ง ธรรมชาติ กระทรวงพลัง งาน ในฐานะหน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ดชอบตามกฎหมายปิ โ ตรเลี ยมจะเป็ น
ผู้ก าหนดพืน้ ที่ สารวจและผลิตปิ โตรเลียม โดยแบ่งพืน้ ที่ ออกเป็ นแปลง (Block) และเชิญชวนให้บริษั ทนา้ มันต่าง ๆ เข้ามายื่นขอสัมปทาน
สัญญาแบ่งปั นผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ สาหรับขั้นตอนการอนุ มัตินั้น คณะกรรมการปิ โตรเลียมเป็ นผู้พิจารณาและให้คาแนะน า
แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจะเป็ นผู้มีอานาจลงนาม
ในสัมปทาน สัญญาแบ่ งปั นผลผลิ ต หรื อ สัญ ญาจ้ า งบริ ก าร เพื่ อ ให้สิ ท ธิ ใ นการสารวจและผลิ ตปิ โ ตรเลีย ม ทั้ง นี ้ หลัก เกณฑ์เ พื่ อ อนุมัติ
การให้สิทธิในการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมแต่ละแปลงนั้น รัฐจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอแต่ละรายในประเด็นต่าง ๆ เช่น
การนาเงินทุนเข้ามาใช้ในการสารวจปิ โตรเลียมอย่างเหมาะสม การถ่ายทอดความรู แ้ ละเทคโนโลยี การว่าจ้างแรงงานในประเทศ รวมทั้ง
พิจารณาถึงผลประโยชน์สงู สุดที่รฐั พึงได้ เป็ นต้น
1.2.3.2 ลักษณะของผู้ประกอบกำร
สัมปทาน สัญญาแบ่งปั นผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการแต่ละฉบับ อาจออกให้แก่ผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญา
แบ่งปั นผลผลิต หรือผู้รับสัญญาจ้างบริการ แล้วแต่กรณี รายเดียวหรือหลายรายก็ได้ เนื่องจากลักษณะพืน้ ฐานของธุรกิจสารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม ถือว่า เป็ นประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญาแบ่งปั นผลผลิต หรือผู้รับสัญญาจ้าง
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บริ ก าร แล้ว แต่ ก รณี จึ ง มัก จะร่ ว มทุ น กั บ บริ ษั ท อื่ น เพื่ อ เข้า มาร่ ว มกั น ประกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ น การกระจายความเสี่ ย งในการลงทุ น
โดยโครงสร้างการร่ว มทุ น ข้างต้น จะมีบริษั ทหนึ่งเป็ นผู้ดาเนิ นการ (Operator) เพื่อดาเนินการสารวจและผลิตแทนผู้ร่ วมทุ นรายอื่ นภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการจัดการ (Management Committee หรือ Operating Committee) ซึ่งประกอบด้วยตัว แทนจากผู้ ร่ ว มทุ น
แต่ ล ะราย ทั้ง นี ้ ผู้ร่ ว มทุ น จะมี ส่ ว นในการตัด สิ น ใจทางเทคนิ ค แผนการด าเนิ น งาน และงบประมาณในการด าเนิ นงานของโครงการ
ผ่านตัวแทนของตนในคณะกรรมการจัดการ จากนั้นผู้ดาเนินการจะเป็ นผู้เรียกเก็บเงินลงทุน (Cash Call) จากผู้ร่วมทุนทุกรายเพื่อนามา
ใช้จ่ายในโครงการ ทั้งนี ้ บริษัทนา้ มันรายใดจะมี บทบาทเป็ น ผู ้ดาเนิ น การหรื อ ไม่ใ นแต่ล ะโครงการย่ อ มขึ น้ อยู่กั บ เงื่ อ นไขการลงทุ น
ความพร้อม และกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ ของบริษั ทนา้ มั น ในโครงการนั้น ๆ
1.2.3.3 ลักษณะกำรดำเนินงำนและกำรตัดสินใจลงทุน
ก่อนที่บริษัทนา้ มันจะตัดสินใจเข้าลงทุนเพื่อสารวจและผลิตปิ โตรเลียมทัง้ ในและต่างประเทศนั้น จะต้องพิจารณา
ถึงโอกาสที่การสารวจปิ โตรเลียมจะประสบผลสาเร็จ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ในการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะต้องมีการศึกษาข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพื ้น ที่ว่าจะมี ปิโตรเลีย มสูง เพีย งใด และมีความสามารถในเชิง พาณิชย์ หรื อ ไม่ ตลอดจนสถิติของอัต ราส่ ว น
ความสาเร็จ (Success Ratio) ของการเจาะหลุมสารวจในพื ้น ที่ใกล้เคี ยง และปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ของประเทศที่เ ข้าไปลงทุ น ด้ว ย
ทั้งนี ้ เมื่อเห็นว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะการสารวจแล้วจึงจะยื่นขอสิทธิในการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม หรือเข้าร่วมทุนในการสารวจ
และผลิตปิ โตรเลียมที่มีการขอไว้แล้ว
เมื่อบริษัทนา้ มันได้รับ อนุ มัติพืน้ ที่สารวจและผลิตปิ โตรเลียม บริษัทนา้ มันจึงจะสามารถเข้าไปเริ่ มดาเนิ น การ
สารวจแหล่งปิ โตรเลียม ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาในการสารวจขัน้ ต้นประมาณ 2-3 ปี ในกรณีที่สารวจพบปริมาณสารองปิ โตรเลียม บริษัทนา้ มัน
จะเปรียบเทียบมูลค่าเงินลงทุนที่ต้องใช้สาหรับการพัฒนาแหล่งผลิตกับมูลค่าการขายปิ โตรเลียมตามปริมาณสารองในส่วนที่คาดว่าจะผลิต
ขึ น้ มาได้ หากพบว่ า เป็ น การลงทุ น พัฒ นาที่ คุ้มค่ า จึง จะถือ ว่ า แหล่ ง ปิ โ ตรเลี ยมนั้น มี ศัก ยภาพในเชิ ง พาณิ ช ย์ โดยผู้ด าเนิ น การจะต้อง
ยื่นขออนุมตั ิให้แหล่งปิ โตรเลียมนัน้ เป็ นพืน้ ที่ผลิตปิ โตรเลียมและเริ่มทาการผลิตปิ โตรเลียมในบริเวณที่สารวจพบนัน้ ไปก่อน ทัง้ นี ้ ผู้ ดาเนินการ
สามารถทาการสารวจพืน้ ที่ที่เหลือต่อไปได้หากยังอยู่ในระยะเวลาสารวจตามที่กาหนดในสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้าง
บริการ ในช่วงของการขออนุมัติพนื ้ ที่สมั ปทานเพื่อดาเนินการผลิตนี ้ ผู้ดาเนินการจะต้องสร้างความมั่นใจในการลงทุน เนื่องจากการลงทุน
เพื่อพัฒนาการผลิตปิ โตรเลีย มจะมีมูลค่าสูงมาก ดังนัน้ จึงต้องติดต่อจัดหาผูซ้ ือ้ ปิ โตรเลียมไว้ล่วงหน้า และจัดทาสัญญาซือ้ ขายปิ โตรเลีย ม
ระยะยาว (Sales Agreement) ในปั จจุบัน บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เป็ นผู้รับซือ้ ปิ โตรเลียมรายใหญ่ที่สุดในประเทศ สาหรับ
สาระสาคัญในสัญญาซือ้ ขายปิ โตรเลียมนั้น โดยปกติจะประกอบด้วยวิธีการกาหนดราคาซือ้ ขายและกาหนดปริมาณปิ โตรเลียมที่จะส่ง มอบ
โดยในการซื ้อ ขายก๊ า ซธรรมชาติ จ ากโครงการในประเทศจะส่ ง มอบกั น ที่ ป ากหลุมผลิ ต ส่ ว นการซื ้อ ขายก๊ า ซธรรมชาติ จ ากโครงการ
ในต่างประเทศจะทาการซือ้ ขายที่เขตชายแดนประเทศไทย ดังนัน้ ปตท. จึงต้องเป็ นผูจ้ ัดวางท่อส่งก๊าซที่สามารถรองรับได้ตามปริมาณผลิต
ที่ระบุไว้ตามสัญญา สาหรับการซือ้ ขายนา้ มันดิบจะส่งมอบกันที่โรงกลั่นนา้ มันตามที่ระบุไว้ ส่วนการซือ้ ขายคอนเดนเสทจะทาการส่งมอบที่
Floating Storage Unit (FSU) ใกล้บริเวณหลุมผลิต
1.2.3.4 ลักษณะของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ปั จ จุ บั น การประกอบธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเลี ย มในประเทศไทยอยู่ ภ ายใต้ บั ง คับ ของกฎหมายหลั ก 2 ฉบั บ ได้แก่
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (รวมทัง้ ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งผูร้ บั สัมปทาน
ผู้รับสัญญาแบ่งปั นผลผลิต และผู้รับสัญญาจ้างบริก าร ต้องเป็ นบริษัทจากัด หรือนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจากัด ซึ่งจัด ตั้งขึน้
ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดในประเด็นสาคัญเกี่ยวกับธุรกิ จในแต่ละระบบ ดังนี ้
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เงื่อนไขที่สำคัญ

THAILAND I

แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2563
แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2563
THAILAND II

THAILAND III

ระยะเวลาสารวจ

8 ปี และขอต่ออายุได้อีก 4 ปี

ระยะเวลาผลิต

ไม่เกิน 30 ปี นั บจากวัน สิ ้นระยะเวลา ไม่เกิน 30 ปี นับจากวัน สิ ้นระยะเวลา ไม่เกิน 20 ปี นับจากวัน สิ ้นระยะเวลา
สารวจ1.1)
และขอต่
ด้อีกไม่เกิน 10้เ ข้ปีา ร่ ว มประกอบกิ
สารวจ และขอต่
ออายุไโด้ตรเลี
อีกไม่ยเกิมจะต้
น 10 ปีอ งช าระค่
สารวจาภาคหลวง
และขอต่ออายุซึ่ งได้โดยปกติ
อีกไม่เกินช10าระ
ปี
ผู้รอับอายุ
สัมไปทานและผู
จ การปิ

1) ระบบสัมปทาน

8 ปี และขอต่ออายุได้อีก 4 ปี

��������������������������������������

6 ปี และขอต่ออายุได้อีก 3 ปี

เป็พืนน้ ตัทีว่สเงิมั ปทาน
น แต่รัฐมนตรีไม่
มีอเกิานาจสั
่งให้ตร.กม.
ชาระเป็ต่อนแปลงส
ปิ โตรเลีารวจ
ยมได้ ซึ่ไม่
งต้เอกิงแจ้
งล่วงหน้
าไม่นต่อ้อแปลงส
ยกว่า ารวจ
6 เดือน ค่ไม่าเภาคหลวงนี
ส้ ามารถน
ามาเครดิ
น 10,000
น 10,000
ตร.กม.
กิน 4,000 ตร.กม.
ต่อแปลงส
ารวจต
หักออกจากภาษีได้ (THAILAND
I) หรือตังสุดดเป็ไม่นเค่กินาใช้5 จแปลง
่ายได้ (THAILAND
III) งสุดไม่เกิน 5 แปลง โดยจานวนแปลงสูงสุดไม่เกิน 5 แปลง
โดยจานวนแปลงสู
โดยจานวนแปลงสู

3
สารวจ1.2) อัต ราภาษี เ งิ น ได้ปิ โ ตรเลี ย มเก็
สารวจ
สารวจ
บ ในอัต ราไม่ น้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 50 แต่
ไ ม่ เ กิ น ร้อ ยละ 60 ของก าไรสุท ธิ

ที่ได้จากกิจการปิ โตรเลียม
2) ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
1.3) ดอกเบีย้ จ่าย ไม่สามารถนามาคานวณเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้
2.1) บรรดาค่ า ใช้จ่ า ยทั้ง ปวงในการประกอบกิ จ การปิ โ ตรเลี ย มให้ต กเป็ น ภาระของผู้รับ สัญ ญาแบ่ ง ปั น
1.4)
ผูร้ บั สัมปทานแต่
ะรายมี
สิทจธิ่าไยส
ด้ราหรั
บั สัมบปทานโดยไม่
จากัจดการปิ
จานวนแปลงส
ารวจ ล ะปี จ ะนามาหักได้เ ฉพาะ
ผลผลิต ซึ่ง นามาหักเป็ นค่าใช้
จ่ายจากผลผลิ
ตได้ ลโดยค่
าใช้
การประกอบกิ
โตรเลีย มในแต่
1 เกินร้อยละ 50 ของผลผลิ ตรวม
รายจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามแผนงานและงบประมาณที
อนุมตั ิจโากอธิ
ดีกรมเชื
อ้ เพลิงธรรมชาติตสาหกรรม
ทัง้ นี ้ ต้องไม่
THAILAND I สาหรับ่ได้สัรมับปทานปิ
ตรเลียบมที
่ออกโดยกระทรวงอุ
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2514-2532
ของปิ
ตรเลีบยสัมมปทานปิ โตรเลียมบนบกที่ออกก่อนปี พุทธศักราช 2525
และสโาหรั
พุร้อทยละ
ธศัก10
ราช 2525-2532

2.2)THAILAND
ผูร้ บั สัญญาแบ่
ปันผลผลิ
ตเป็ นผูน้ โาส่
งค่ายภาคหลวงแก่
รฐั โดยหั
จากผลผลิตรวมของปิ
โตรเลียมในอั
ต ราปี
II 2 ส งาหรั
บ สั ม ปทานปิ
ตรเลี
มบนบกทั้ ง หมดที
่ อ กอกโดยกระทรวงอุ
ต สาหกรรม
ตั้ ง แต่

2.3)THAILAND
ส่วนที่เหลืIIIอของผลผลิ
รวมของปิ
โตรเลี
งจากหักค่าภาคหลวงและหั
ว ให้2533
แบ่งแก่ผู้รับ
สาหรับสัมตปทานปิ
โตรเลี
ยมทียมหลั
่ออกโดยกระทรวงอุ
ตสาหกรรม ตักง้ ค่แต่าใช้
ปีพจุท่ายแล้
ธศักราช
สัญญาแบ่งปันผลผลิตไม่เกินร้อยละ 50
รำยละเอียดเงื่อนไขของ THAILAND I, II และ III
2.4) อัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเก็บในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิ โตรเลียม
เงื่อนไขที่สำคัญ
THAILAND I
THAILAND II
THAILAND III
3) ระบบสัญญาจ้างบริการ
อัตรา
ร้อยละ 12.5 ของรายได้จากการขาย ร้อยละ 12.5 ของรายได้จากการขาย อัตราก้าวหน้าแบบขัน้ บันไดร้อยละ
3.1)ายปิ
สัญโตรเลี
ญาจ้ยามงบริ
ก ารสามารถกระท
าได้าใยปิ
นรูโปตรเลี
แบบของสั
ญ ญาจ้า งส5-15
ารวจและผลิ
ค่าภาคหลวง
หรือจาหน่
ซึ่งจะสามารถ
หรือจาหน่
ยม ซึ่งจะสามารถ
และถือเป็ตนค่สัาญใช้ญาจ้
จา่ ยทีา งส
่พงึ หัารวจ
กได้
หรือสัญญาจ้างผลิตปิ โตรเลี
ยม ตหักภาษีได้
นามาเครดิ
นามาเครดิตหักภาษีได้
ในการคานวณภาษี
ร้ บั สัญ50ญาจ้
างสาไรสุ
ารวจและผลิ
ต สัจญ
งสารวจ
หรือาไรสุ
สัญญาจ้
ตปิจโตรเลี
แล้ว50แต่ของก
กรณี าไรสุ
จะได้ทรธิับ
ภาษีเงินได้
ในปัจ3.2)
จุบนั ร้อผูยละ
ของก
ทธิ ในปั
จุบญาจ้
นั ร้อายละ
50 ของก
ทธิ างผลิในปั
จุบนั ยร้อมยละ
ค่าปิจ้โตรเลี
างจากรั
่กาหนด
ยมฐตามเงื่อนไขที
จากการประกอบกิ
จการปิ โตรเลียม จากการประกอบกิจการปิ โตรเลียม จากการประกอบกิจการปิ โตรเลียม
จการปิ
โตรเลีสยรายปี
มให้ตกเป็ ผลประโยชน์
นภาระของผูต้รับอบแทนพิ
สัญญาจ้เศษ
างสโดยถื
ารวจอ
- 3.3) บรรดาค่าใช้จ่ ายทั้งปวงในการประกอบกิ
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์รายปี
และโบนั
และผลิ
ต สัญเญาจ้
ตอบแทนพิ
ศษ างสารวจ หรือสัญญาจ้างผลิตปิ โตรเลียม แล้วแต่กรณี
เป็ นค่าใช้จ่ายที่พึงหักได้ในการคานวณ
ภาษี
3.4) รัฐจะจ่ายค่าจ้างและค่าใช้จ่ายให้แก่ผูร้ บั สัญญาภายหลังจากที่หกั ค่าภาคหลวงแล้
ว
ในปั จ จุ บั น ปตท.สผ. ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มในประเทศไทยในระบบสั ม ปทาน
และระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต

31
2

โดยอาศั
28 แห่งงงาน
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 ไม่มีการจากัดจานวนแปลงสารวจแล้ว
ปัจจุบนั คืยอมาตรา
กระทรวงพลั
ในปัจจุบยนั มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ผูถ้ ือสัมปทานปิ โตรเลียมใน THAILAND II ได้ขอเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้ THAILAND III
โดยอาศั
ทัง้ หมดแล้ว
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เงื่อนไขที่สำคัญ

THAILAND I

THAILAND II

THAILAND III

ระยะเวลาสารวจ

8 ปี และขอต่ออายุได้อีก 4 ปี

8 ปี และขอต่ออายุได้อีก 4 ปี

6 ปี และขอต่ออายุได้อีก 3 ปี

ระยะเวลาผลิต

ไม่เกิน 30 ปี นั บจากวัน สิ ้นระยะเวลา
สารวจ และขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี

ไม่เกิน 30 ปี นับจากวัน สิ ้นระยะเวลา
สารวจ และขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี

ไม่เกิน 20 ปี นับจากวัน สิ ้นระยะเวลา
สารวจ และขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี

พืน้ ที่สมั ปทาน

ไม่เกิน 10,000 ตร.กม. ต่อแปลงสารวจ
โดยจานวนแปลงสูงสุดไม่เกิน 5 แปลง
สารวจ

ไม่เกิน 10,000 ตร.กม. ต่อแปลงสารวจ
โดยจานวนแปลงสูงสุดไม่เกิน 5 แปลง
สารวจ

ไม่เกิน 4,000 ตร.กม. ต่อแปลงสารวจ
โดยจานวนแปลงสูงสุดไม่เกิน 5 แปลง
สารวจ3

2) ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
2.1) บรรดาค่ า ใช้จ่ า ยทั้ง ปวงในการประกอบกิ จ การปิ โ ตรเลี ย มให้ต กเป็ น ภาระของผู้รับ สัญ ญาแบ่ ง ปั น
ผลผลิต ซึ่งนามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายจากผลผลิตได้ โดยค่าใช้จ่ายสาหรับการประกอบกิจการปิ โตรเลีย มในแต่ล ะปี จ ะนามาหักได้เ ฉพาะ
รายจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากอธิบดีกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของผลผลิตรวม
ของปิ โตรเลียม
2.2) ผูร้ บั สัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็ นผูน้ าส่งค่าภาคหลวงแก่รฐั โดยหักจากผลผลิตรวมของปิ โตรเลียมในอัต รา
ร้อยละ 10
2.3) ส่วนที่เหลือของผลผลิตรวมของปิ โตรเลียมหลังจากหักค่าภาคหลวงและหักค่าใช้จ่ายแล้ว ให้แบ่งแก่ผู้รับ
สัญญาแบ่งปันผลผลิตไม่เกินร้อยละ 50
2.4) อัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเก็บในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิ โตรเลียม
3) ระบบสัญญาจ้างบริการ
3.1) สัญ ญาจ้า งบริ ก ารสามารถกระท าได้ใ นรู ป แบบของสัญ ญาจ้า งส ารวจและผลิ ต สัญ ญาจ้า งส ารวจ
หรือสัญญาจ้างผลิตปิ โตรเลียม
3.2) ผูร้ บั สัญญาจ้างสารวจและผลิต สัญญาจ้างสารวจ หรือสัญญาจ้างผลิตปิ โตรเลียม แล้วแต่กรณี จะได้รับ
ค่าจ้างจากรัฐตามเงื่อนไขที่กาหนด
3.3) บรรดาค่าใช้จ่ ายทั้งปวงในการประกอบกิจการปิ โตรเลีย มให้ตกเป็ นภาระของผู้รับ สัญญาจ้างส ารวจ
และผลิต สัญญาจ้างสารวจ หรือสัญญาจ้างผลิตปิ โตรเลียม แล้วแต่กรณี
3.4) รัฐจะจ่ายค่าจ้างและค่าใช้จ่ายให้แก่ผูร้ บั สัญญาภายหลังจากที่หกั ค่าภาคหลวงแล้ว
ในปั จ จุ บั น ปตท.สผ. ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มในประเทศไทยในระบบสั ม ปทาน
และระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต

3

โดยอาศัยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 ไม่มีการจากัดจานวนแปลงสารวจแล้ว
ในปัจจุบนั

ส่วนที่ 2 หน้า 17

28

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

��������������������������������������

แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2563

1.2.4 ตลำดและภำวะกำรแข่งขัน
ปตท.สผ. ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มทั้ง ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ ได้แ ก่ สาธารณรัฐ อิ น โดนี เ ซี ย
สาธารณรัฐ แห่ ง สหภาพเมี ยนมา สาธารณรัฐ สัง คมนิ ย มเวียดนาม สหพัน ธรัฐ มาเลเซี ย เครื อ รัฐ ออสเตรเลี ย แคนาดา สหรัฐ เม็ ก ซิโก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐโมซัมบิก สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐแองโกลา
สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ และรัฐสุลต่านโอมาน โดยมีตลาดรองรับ ทั้ง ในประเทศและภู มิภาคที่ดาเนินธุ รกิจอยู่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้
จากการดาเนินการของบริษัทฯ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ นา้ มันดิบ คอนเดนเสท แนฟทา และก๊าซแอลพีจี
ในปี 2563 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมียอดจาหน่ายปิ โตรเลียมเฉลี่ยต่อวัน เป็ นจานวน 354,052 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิ บ
ปริมาณจากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปี 2563 มีสัดส่วนก๊าซธรรมชาติต่อ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น (นา้ มันดิบ คอนเดนเสท แนฟทา
และก๊าซแอลพีจี) อยู่ที่ 67 ต่อ 33 หรือคิดเป็ นสัดส่วนมูลค่าการขายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติต่อ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น อยู่ที่ 64 ต่อ 36
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผลิตภัณฑ์
ก๊าซธรรมชาติ

ปริมำณกำรขำย

มูลค่ำกำรขำย (ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

537,574 ล้านลูกบาศก์ฟุต หรือ

3,252.60

86.49 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ
คอนเดนเสท
แนฟทา

12.79 ล้านบาร์เรล

507.99

85,034 เมตริกตัน หรือ

31.78

0.72 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ
นา้ มันดิบ
ก๊าซแอลพีจี

29.03 ล้านบาร์เรล

1,215.00

66,571 เมตริกตัน หรือ

35.79

0.55 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ
1.2.4.1 ลักษณะกำรตลำด
ผลิ ต ภัณ ฑ์ปิ โ ตรเลี ย มที่ ปตท.สผ. ผลิ ต ได้จ ากโครงการในประเทศและประเทศในอาเซี ย น อาทิ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และโครงการพืน้ ที่ พัฒ นาร่ว มไทย-มาเลเซีย จะส่งมาจาหน่ายในประเทศไทยเป็ นหลัก โดยมีบริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) หรือ ปตท. เป็ นผูซ้ อื ้ ที่สาคัญ ซึ่งจะนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปผ่านกระบวนการแยกและผลิตเพื่อจาหน่ายเป็ นเชือ้ เพลิงและวัตถุดิบ
สาหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า ปิ โตรเคมี ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ในครัวเรื อน
หลั ก การการตลาดของผลิ ต ภัณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย มของแต่ ล ะโครงการมี ค วามแตกต่ า งกั น เนื่ อ งจากท าเลที่ ตั้ง
และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อช่องทางการขายและการกาหนดราคาขาย ทัง้ นี ้ สามารถสรุ ป
รายละเอียดได้ดงั นี ้
1) ก๊าซธรรมชาติ
เนื่องจากการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติตอ้ งใช้เงินลงทุนสูง จึงจาเป็ นต้องมีสญ
ั ญาซือ้ ขายก่อนดาเนินการลงทุน
โดยการทาสัญญาจะผูกพันเป็ นสัญญาระยะยาว 15-30 ปี มีการกาหนดราคา ปริมาณ และจุดซือ้ ขายไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน การจาหน่าย
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตในประเทศทัง้ หมด จะกาหนดจุดส่งมอบที่แท่นผลิตกลาง (Central Processing Platform) โดยผูซ้ อื ้ เป็ นผูล้ งทุน
วางระบบท่อมารับก๊าซธรรมชาติท่ีแท่นผลิตกลาง แต่สาหรับก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาที่ส่งมาจาหน่ายยังประเทศไทย มีจุดส่งมอบอยู่ที่
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เขตชายแดน โดยผูข้ ายเป็ นผูล้ งทุนวางระบบท่อจากแท่นผลิตกลางมาถึงชายแดน ทัง้ นี ้ สูตรราคาที่ใช้ซอื ้ ขายก๊าซธรรมชาติจะอ้างอิงกับราคา
นา้ มันเตาและดัชนีเศรษฐกิจ เพื่อสะท้อนต้นทุนการผลิตและสามารถแข่งขันกับเชือ้ เพลิงอื่นได้ตลอดอายุสญ
ั ญา
ปริ มาณการซือ้ ขายจะกาหนดจากปริ มาณส ารองที่ ท าการประเมิ น ณ วัน เจรจาสัญญา ทั้ง ผู้ซื ้อ และผู้ขาย
มีข้อผูกพันที่ต้องทาการซือ้ ขายตามปริมาณที่กาหนด ในกรณีที่ผู้ซือ้ ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติได้ตามปริมาณในสัญญา ผู้ขายจะได้รับ
หลักประกันโดยผู้ซือ้ ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายครบตามจานวน (Take-or-Pay) และผู้ซือ้ มีสิทธิรับก๊าซธรรมชาตินีโ้ ดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมในปี ถัด ๆ ไป (Make-up Gas) และหากผูข้ ายไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติตามปริมาณที่ผูซ้ ือ้ สั่งในวันใดวันหนึ่งได้ ผูซ้ อื ้ สามารถ
ซือ้ ก๊าซธรรมชาติปริมาณดังกล่าวจากผูข้ ายด้วยราคาลดลงตามเงื่อนไขที่กาหนดในแต่ละสัญญา (Shortfall)
2) คอนเดนเสทและนา้ มันดิบ
การกาหนดราคาจาหน่ายคอนเดนเสทและนา้ มันดิบนั้น ขึน้ อยู่กับคุณสมบัติของคอนเดนเสทและนา้ มัน ดิ บ
ที่ ผ ลิ ต ได้ โดยจะอ้า งอิ ง ราคาคอนเดนเสทและน ้า มัน ดิ บ ที่ เ ป็ น ตัว หลัก ส าหรับ ซื ้อ ขายในภู มิภ าคนั้น ๆ (Regional Benchmark Price)
โดยการซือ้ ขายจะมีทงั้ สัญญาระยะสัน้ และสัญญาระยะยาว รวมทัง้ การจาหน่ายในตลาดจร
3) แนฟทา
ปตท.สผ. จาหน่ายแนฟทาจากการลงทุนในโครงการ ADNOC Gas Processing (AGP) ซึ่งเป็ นกลุ่มโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) บริษัท
น ้า มัน แห่ ง ชาติ ของสหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ เป็ น ตัว แทนการขาย (Marketing Agent) ราคาขายเป็ น ไปตามราคาตลาดในภูมิภ าค โดย
การซือ้ ขายจะเป็ นสัญญาระยะสัน้
4) ก๊าซแอลพีจี
ปตท.สผ. จาหน่ายก๊าซแอลพีจีจากโครงการเอส 1 ให้แก่ ปตท. โดยมีรูปแบบเป็ นสัญญาระยะยาว ราคาขาย
เป็ นไปตามนโยบายรัฐ และประกาศของคณะกรรมการบริห ารนโยบายพลัง งาน อีกทั้งจาหน่ายก๊าซแอลพีจีจากการลงทุน ในโครงการ
ADNOC Gas Processing (AGP) ซึ่ ง เป็ น กลุ่ มโรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ บ นบกขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ของรั ฐ อาบู ด าบี สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์
โดยการซือ้ ขายจะเป็ นสัญญาระยะสัน้ อ้างอิงกับราคาตลาดในภูมิภาค
สาหรับแหล่งผลิตในต่างประเทศ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น
- โครงการซอติกา้ โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา: ก๊าซธรรมชาติท่ี
ผลิตได้จากโครงการซอติกา้ และโครงการยาดานาประมาณร้อยละ 75 จาหน่ายให้แก่ประเทศไทยเป็ นหลัก โดยมี ปตท. เป็ นผูร้ บั ซือ้ และประมาณ
ร้อยละ 25 จาหน่ายให้แก่บริษัทนา้ มันแห่ งชาติของเมียนมา โดยส่วนใหญ่ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าและบางส่วนใช้ในอุตสาหกรรม
ส่วนก๊าซธรรมชาติจากโครงการเยตากุนจาหน่ายให้ ปตท. ทัง้ หมด สาหรับคอนเดนเสทจากโครงการเยตากุนในปี 2563 จาหน่ายในรู ปแบบ
ตลาดจรภายในภูมิภาค เนื่องจากโรงกลั่นในประเทศหยุดซ่อมบารุง
- โครงการเวียดนาม 9-2 และเวียดนาม 16-1 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม: นา้ มันดิบทั้งหมดที่ผลิตได้
จากทั้งโครงการเวียดนาม 9-2 และโครงการเวียดนาม 16-1 จาหน่ายโดยระบบการประมูลราคา ทั้งในรู ปแบบสัญญาการซือ้ ขายระยะสัน้
และในตลาดจร โดยผู้ซื ้อ หลัก ได้แก่ Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited (BSR) ซึ่ ง เป็ น โรงกลั่น ของสาธารณรัฐ
สัง คมนิ ย มเวี ย ดนามเพื่ อ ใช้ใ นประเทศ และบริ ษั ท ค้า น ้า มัน ข้า มชาติ (Trading Company) ส่ ว นก๊ า ซธรรมชาติที่ ผ ลิ ตได้จากโครงการ
เวียดนาม 9-2 และโครงการเวียดนาม 16-1 จาหน่ายให้กับ Vietnam Oil and Gas Group เพื่อใช้ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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- โครงการแอลจี เ รี ย 433เอ และ 416บี สาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนแอลจี เ รี ย : แหล่ ง ผลิ ต น ้า มั น
เบอร์ซาบา ได้เริ่มการผลิตนา้ มันดิบและสามารถจัดจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 โดยนา้ มันดิบที่ผลิตได้จาหน่า ย
โดยระบบการประมูลราคาในรู ปแบบสัญญาการซือ้ ขายระยะสั้น ซึ่งผูซ้ อื ้ หลัก ได้แก่ โรงกลั่นในภูมิภาคยุโรป
- โครงการโปติกัวร์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล: โครงการผลิตนา้ มันดิบในบราซิล มีปริมาณการผลิตในปี 2563
ประมาณ 200 บาร์เรลต่อวัน โดยขายเป็ นสัญญาระยะสัน้ ให้กับโรงกลั่นภายในประเทศ
- โครงการดุ งกา สาธารณรัฐคาซัคสถาน: แหล่ ง ผลิ ตน ้า มันดิบ บนบกซึ่ งตั้ง อยู่ท างตะวัน ตกของคาซัคสถาน
ซึ่งโททาลเป็ นผูด้ าเนินการผลิตและขายในรูปแบบสัญญาระยะสัน้ ให้กับตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
- โครงการซาบาร์ เค และ โครงการซาราวัก เอสเค 309 และเอสเค 311 ประเทศมาเลเซีย: นา้ มันดิบและคอนเดนเสท
จากแหล่ ง ผลิ ต จากโครงการซาราวั ก เอสเค 309 และเอสเค 311 และน ้ า มั น ดิ บ จากแหล่ ง Kikeh, Siakap North-Petai (SNP)
และ Gumusut-Kakap (GK) ของโครงการซาบาร์ เค ได้ถูกจาหน่ายให้ผูซ้ อื ้ ทัง้ ในรูปแบบสัญญาการซือ้ ขายระยะยาวในมาเลเซียและสัญญา
ระยะสัน้ ในตลาดจร ส่วนก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากโครงการซาราวัก เอสเค 309 และเอสเค 311 จะถูกจาหน่ายในรูปแบบสัญญาระยะยาว
ให้แก่ Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) ซึ่งเป็ นบริษัทนา้ มันแห่งชาติของมาเลเซีย เพื่อใช้ผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวจากโรงงานผลิต
ก๊าซธรรมชาติเหลว Bintulu LNG Complex
อนึ่ง สาหรับโครงการพืน้ ที่ พัฒ นาร่วมไทย-มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จาหน่ายให้ แก่ ปตท. เพื่อนามาใช้
ในประเทศไทย และมี ก ารแบ่ ง ขายให้บ ริ ษั ท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) จ ากั ด บริ ษั ท น ้า มัน แห่ ง ชาติ ข องมาเลเซี ย
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นเมษายน 2558 เพื่ อ ใช้ ใ นมาเลเซี ย ตามสั ญ ญา Gas Balancing Agreement ระหว่ า ง ปตท. กั บ PETRONAS ส าหรั บ
คอนเดนเสทที่ผลิตได้จะจาหน่ายในตลาดจรโดยผ่านวิธีการประมูลราคา โดยมี ปตท. และ PETRONAS Trading Corporation Sdn. Bhd.
(PETCO) เป็ นตัวแทนร่วม (Co-Marketing Agent) ในการดาเนินการประมูลเพื่อขายในตลาดจร
1.2.4.2 ภำวะกำรแข่งขัน
ธุ รกิ จส ารวจและผลิตปิ โตรเลี ยมในประเทศไทยมี การแข่ งขันที่ ไม่ รุ นแรงนั ก เนื่ องจากความต้องการปิ โตรเลียม
มีมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ และเป็ นธุรกิจที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนสูง ดังนัน้ รูปแบบการซือ้ ขายจึงเป็ นไปในลักษณะสัญญาระยะยาว
โดยเฉพาะสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงมีการกาหนดเงื่อนไขเพื่อเป็ นการรับประกันตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อดึงดูดความสนใจ
และลดความเสี่ยงของนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในธุรกิจนี ้
จากข้อมูลโดยประมาณของปี 2563 การผลิตปิ โตรเลียมของ ปตท.สผ. จากแหล่งในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 38
ของการผลิตในประเทศทัง้ หมดซึ่งสูงที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตของบริษัทอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริษัทผู้ผลิต

ร้อยละของปริมำณกำรผลิต
ภำยในประเทศ

ปตท.สผ.
เชฟรอน
มิตซุย ออยล์ เอ็กซ์พลอเรชั่น
ปิ โตรนาส
โททาล
อื่น ๆ

38
28
9
10
7
8

ที่มา: ข้อมูลกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลังงาน (เดือนพฤศจิกายน 2563)
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วิ วัฒ นาการของ Shale Gas ท าให้โ ครงสร้า งตลาดโลกของก๊ าซธรรมชาติเ ปลี่ ยนไป โดยเป็ น การเพิ่ มโอกาส
และความน่าดึงดูด ให้ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติท่ีมีต้นทุนต่า สามารถแข่งขันได้ ก้าวเข้าสู่ตลาดโลกในรู ปของการส่งออกก๊าซธรรมชาติ เ หลว
(Liquefied Natural Gas หรือ LNG) ซึ่งอาจแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปจากก๊าซธรรมชาติมากขึน้ ซึ่งจะเห็นได้จากไตรมาส 2 ของปี 2563
นี ้ ที่ราคา LNG ปรับลดลงมาในระดับที่ต่ากว่า 3 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู ทาให้คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มอบหมาย
ให้ ปตท. นาเข้า LNG จากตลาดจรมากขึน้ ส่งผลให้ปริมาณการเรียกรับก๊าซในอ่าวไทยจาก ปตท.สผ. ลดลง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ สัญญา
ซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติขนั้ ต่าที่ ปตท. ได้ทาไว้กับ ปตท.สผ.
1.2.5 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
1.2.5.1 ขั้นตอนกำรสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
ขัน้ ตอนการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1) ขั้ น ตอนการส ารวจ (Exploration Stage) เป็ นขั้ น ตอนแรกเพื่ อ พยายามระบุ พื ้ น ที่ ที่ น่ า จะมี ศั ก ยภาพ
เป็ นแหล่งกักเก็บปิ โตรเลียม ประกอบด้วยกิจกรรมที่สาคัญ เช่น
• การสารวจธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์เบือ้ งต้น
• การสารวจคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey)
• การเจาะและทดสอบหลุมสารวจ (Exploration Well)

2) ขั้นตอนการประเมินผลและสารวจขอบเขต (Appraisal/Delineation Stage) เป็ นการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ ม
ความมั่นใจในการประเมินขนาดและคุณสมบัติแหล่งกักเก็บ ประกอบด้วยกิจกรรมที่สาคัญ เช่น
• การศึกษาลักษณะธรณีวิทยาปิ โตรเลียมในรายละเอียดและการสารวจคลื่นไหวสะเทือนเพิ่ม เติม (หากจาเป็ น)
• การประเมินลักษณะแหล่งกักเก็บและการวางกรอบแนวคิดในการพัฒนา (Conceptual Development Plan)
• การเจาะและทดสอบหลุมประเมินผลและหลุมสารวจขอบเขต (Appraisal/Delineation Well)

3) ขัน้ ตอนการพัฒนา (Development Stage) เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายก่อนการผลิต ประกอบด้วยกิจกรรมที่สาคัญ เช่น
• การกาหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสม
• การออกแบบ สร้าง และติดตัง้ อุปกรณ์การผลิต
• การเจาะหลุมพัฒนา (Development Well)

4) ขั้น ตอนการผลิ ต (Production Stage) ในขั้น ตอนนี ้ น ้า มัน ดิ บ ก๊ า ซธรรมชาติ รวมทั้ง ผลิ ต ภัณ ฑ์เกี่ยวเนื่อง
(Associated Products) จะถูกผลิตผ่านระบบควบคุมความดันที่ปากหลุม (Wellhead) และอุปกรณ์การผลิตอื่น ๆ รวมทัง้ มาตรวัด เพื่อให้ทราบ
อัตราการผลิตทัง้ หมด กิจกรรมที่สาคัญในขัน้ ตอนนี ้ เช่น
• การติ ด ตามอั ต ราการผลิ ต สั ด ส่ ว นของน ้า และปิ โ ตรเลี ย ม สั ด ส่ ว นของน ้า มั น และก๊ า ซธรรมชาติ
และอัตราการเปลี่ยนแปลงของความดันของชัน้ ปิ โตรเลียม
• การคาดการณ์อตั ราการผลิตในอนาคต
• การซ่อมบารุงหลุมผลิต และอุปกรณ์การผลิต

ทั้ ง นี ้ ปตท.สผ. มี ค วามพร้อ มของบุ ค ลากร เทคโนโลยี และเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ ที่ จ ะสามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของบริษัทได้เป็ นอย่างดี
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1.2.5.2 ปริมำณสำรองปิ โตรเลียม
ปริมาณสารองปิ โตรเลียมแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามระดับความเชื่อมั่น คือ ปริมาณสารองปิ โตรเลียม
ที่พิสจู น์แล้ว (Proved Reserves) และปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่ยงั ไม่ได้พิสจู น์ (Unproved Reserves)
1) ปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่พิ สูจน์แล้ว (Proved Reserves) คือ ปริมาณปิ โตรเลียมที่ประมาณได้จากข้ อ มูล
ทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรมปิ โตรเลียม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลิตได้นับจากเวลาใดเวลาหนึ่งเป็ นต้น ไป
จากแหล่งที่สารวจพบแล้วภายใต้สภาพทางเศรษฐกิจ วิธีการผลิต และกฎระเบียบของทางราชการ ณ เวลาที่ทาการประเมินนัน้
ในทางปฏิ บัติ ป ริ มาณส ารองปิ โ ตรเลี ย มที่ พิ สูจ น์แ ล้ว หมายถึ ง ปริ มาณปิ โ ตรเลี ย มในแหล่ ง กั ก เก็ บ ที่ ส ามารถ
ผลิตขึน้ มาได้อย่างคุม้ ค่าเชิงพาณิชย์ โดยมีขอ้ มูลการทดสอบการไหลของปิ โตรเลียมในแหล่งกักเก็บมาสนับสนุน ในบางกรณีปริมาณสารอง
สามารถจัดเป็ นปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วได้โดยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์ผลการหยั่งธรณีหลุมเจาะและ/หรื อ การวิ เ คราะห์
แท่งตัวอย่างหินและปิ โตรเลียมจากการเก็บตัวอย่างจากหลุมเจาะ ซึ่งบ่งชีว้ ่า แหล่งกักเก็บที่กาลังพิจารณามีปิโตรเลียมอยู่และมีลักษณะ
คล้ายกับแหล่งกักเก็บในบริเวณเดียวกันซึ่งมีการผลิตแล้ว หรือสามารถจะผลิตได้ โดยวิเคราะห์จากการทดสอบการไหลของแหล่งกักเก็บ
นอกจากนี ้ ปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้วจะต้องผลิตได้โดยอุปกรณ์การผลิตและการขนส่ง ปิ โตรเลียมที่มีอยู่แล้ว หรือมีแผนแน่นอน
ที่จะติดตัง้ ในอนาคต
2) ปริ มาณส ารองปิ โ ตรเลี ย มที่ ยัง ไม่ ไ ด้พิ สูจ น์ (Unproved Reserves) คื อ ปริ มาณปิ โ ตรเลี ย มที่ ป ระมาณได้
จากข้อ มูล ทางธรณี วิ ท ยาและทางวิ ศ วกรรมปิ โ ตรเลี ย ม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง เช่ น เดี ย วกั บ ปริ มาณส ารองปิ โ ตรเลี ย มที่ พิ สูจ น์ แ ล้ ว
แต่มีความเชื่อมั่นและความเป็ นไปได้ใ นการผลิตน้อยกว่า อันเนื่องมาจากลักษณะทางเทคนิค หรื อความไม่แ น่น อนของข้อ มูล ปริมาณ
สารองปิ โตรเลียมที่ยงั ไม่ได้พิสจู น์สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทตามระดับความเชื่อมั่น ดังนี ้
• ปริมาณสารองปิ โตรเลีย มที่ค าดว่าจะมี (Probable Reserves) คือ ปริมาณปิ โตรเลีย มที่ประมาณได้จ าก
ข้อมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรมปิ โตรเลียม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่นเดียวกับปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้ว แต่มีความเชื่อมั่น
และความเป็ นไปได้ในการผลิตน้อยกว่าปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่ พิสูจน์แล้ว แต่มากกว่า ปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่ เป็ นไปได้ว่ า จะมี
(Possible Reserves)
• ปริมาณสารองปิ โตรเลีย มที่ เป็ นไปได้ว่าจะมี (Possible Reserves) คือ ปริมาณปิ โตรเลีย มที่ประมาณได้
จากข้อมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรมปิ โตรเลียม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่นเดียวกับปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้วและปริ มาณ
สารองปิ โตรเลียมที่คาดว่าจะมี แต่มีความเชื่อมั่นและความเป็ นไปได้ในการผลิตน้อยกว่า
ปริ มาณส ารองปิ โตรเลี ย มที่ พิ สูจ น์ แล้วจะมี ก ารตรวจสอบและประเมิ นทุ ก รอบปี โดยนั ก ธรณี วิ ทยาและวิ ศ วกร
แหล่งกักเก็บปิ โตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตวั เลขที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วในรายงานนีจ้ ะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็ นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่ง
ของประเทศเจ้ า ของแหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย ม โดย ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2563 ปริ มาณส ารองปิ โ ตรเลี ย มที่ พิ สู จ น์ แ ล้ วรวมทุ ก โครงการ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. 1 คิ ด เป็ น ปริ มาณน ้ามัน ดิบ และคอนเดนเสท 2 295 ล้า นบาร์เ รล และเป็ น ก๊ าซธรรมชาติ 4,760 พัน ล้า นลูกบาศก์ฟุต
หรือ 779 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ) รวมทัง้ หมดเป็ น 1,074 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี ้

1
2

รวมโครงการร่วมทุนอพิโก
รวมถึงก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)
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นอกจากนี ้ เพื่อให้การประมาณและการรายงานปริมาณสารองปิ โตรเลียมของบริษัท ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ
มี ก ารสอบทานและก ากั บ ดู แลที่ ดี ปตท.สผ. ยัง มี ค ณะกรรมการปริ มาณส ารองปิ โ ตรเลี ย ม (Reserves Committee) ซึ่ ง มี ห น้า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบดังนี ้
• พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบต่อปริมาณสารองปิ โตรเลียมประจาปี (Annual Reserves)
• พิจารณากลั่นกรองและอนุ มัติการเปลี่ย นแปลงปริ มาณสารองปิ โตรเลีย มอย่ างมี นัย (Major Changes
ofReserves) และปริมาณสารองปิ โตรเลียมสาหรับโครงการใหม่ที่เข้าซือ้ และควบรวมกิจการ (Reserves for Newly-Acquired Project)
• ตรวจสอบขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลปริมาณสารองปิ โตรเลีย มให้มีความถูกต้องก่อนการนาเสนออนุ มัติ
และตรวจสอบกิจกรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงต่อปริมาณสารองปิ โตรเลียมให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• พิจารณาอนุมตั ิแผนการดาเนินการตรวจประเมินประจาปี ดา้ นปริมาณสารองปิ โตรเลียม (Annual Reserves
Audit Plan) และแต่ ง ตั้ง ผู้ต รวจประเมิ น ปริ มาณส ารองปิ โตรเลี ยม (Reserves Auditor) และอนุ มัติ ร ายงานการตรวจประเมิ น ประจาปี
ด้านปริมาณสารองปิ โตรเลียม (Reserves Audit Report) เพื่อให้เป็ นไปตามกรอบแนวทางการดาเนินงานและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.2.5.3 ปริมำณกำรผลิตปิ โตรเลียมของ ปตท.สผ.
ปริมาณการผลิต ปิ โตรเลียมรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ.1 ในปี 2563 คิดเป็ น 155 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า
นา้ มันดิบ โดยแบ่งเป็ นนา้ มันดิบและคอนเดนเสท2 47 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 675 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (108 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า
นา้ มันดิบ) คิดเป็ นอัตราการผลิตประมาณ 422,278 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน เพิ่มขึน้ จากปี ที่แล้วประมาณ 8,638 บาร์เรลเทียบเท่า
น ้า มัน ดิ บ ต่ อ วัน หรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 2 อย่ า งไรก็ ต าม จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิ ด 19)
และการปรับลดของราคานา้ มันในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม ปตท.สผ. ในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการสารวจและผลิต การขนส่ง
ปิ โตรเลียม ความต้องการพลังงาน และตลาดซือ้ ขายปิ โตรเลีย ม ทาให้ ปริมาณการผลิตปิ โตรเลีย มในปี 2563 ต่ากว่าเป้าหมายที่ อัต รา
การเติบโตกาหนดไว้ที่รอ้ ยละ 5 ต่อปี
1.2.5.4 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดจำกกระบวนกำรผลิต
ปตท.สผ. ด าเนิ น งานโดยมุ่ง เน้น การบริ ห ารจั ดการสิ่ ง แวดล้อ มขององค์ก รอย่า งเป็ น ระบบ ดู แ ลการจั ด การ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กร เน้นการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ ม
ทาให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผูม้ ีส่วนได้เสีย และสิ่งแวดล้อม
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่กาหนดให้โครงการเจาะสารวจและผลิตปิ โตรเลียมทุกโครงการต้องจัดทารายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม
เพื่อระบุประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม นาเสนอต่อหน่วยงานกากับ ดูแลและหน่วยงานที่มีอานาจอนุมตั ิหรือ อนุญาตก่อนเริ่มดาเนินโครงการ รวมถึงจัดทารายงาน
สรุ ปผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มของโครงการเสนอต่อกรมเชื ้ อเพลิงธรรมชาติ

1
2

รวมโครงการร่วมทุนอพิโก
รวมถึงก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)

ส่วนที่ 2 หน้า 24
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ซึ่งเป็ นหน่วยงานกากับดูแลโดยตรง และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็ นหน่วยงานผู้มีอานาจอนุ มัติ
หรืออนุญาต ทัง้ นี ้ การดาเนินงานของบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานราชการในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินกิจการ
ผลการด าเนิ น งานด้า นสิ่ ง แวดล้ อ มของบริ ษั ท ฯ ได้มีก ารเปิ ด เผยไว้ ใ นรายงานความยั่ง ยื น ประจ าปี 2563
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx
1.2.5.5 ผลกำรปฏิบัติจริงในระยะ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
ระหว่ า งปี 2561 ถึ ง ปี 2563 ปตท.สผ. ได้ด าเนิ น งานตามข้อ ก าหนดกฎหมายอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเคร่ ง ครั ด
เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดาเนินกิจกรรมของบริษัท ฯ ตามข้อกาหนดหรือกฎหมายของประเทศที่เข้าไปดาเนินการ
การจัดทารายงานสรุ ปผลการดาเนินงานด้าน SSHE ประจาเดือนและประจาปี เพื่อเสนอต่อกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติเพื่อพิจารณา พร้อมทั้ง
รับการตรวจประเมินด้าน SSHE ประจาปี ในพืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน โดยกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ ม
ของบริษัทฯ ส่งผลให้ประสบผลสัมฤทธิ์และได้รบั รางวัลมากมายทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล ดังนี ้
1) ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น สมาชิ ก ในกลุ่ ม ดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices
หรือ DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจนา้ มันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขัน้ ต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry)
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 7 ตั้งแต่ปี 2557 เป็ นต้นมา และบริษัทฯ ยังได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม (Best in Class) และได้รับคะแนนเต็ม 100
ในหลายหัวข้อ
2) ได้รับ คัด เลื อ กเป็ น หนึ่ ง ใน “รายชื่ อ หุ้น ยั่ง ยื น ” หรื อ Thailand Sustainability Investment ประจ าปี 2563
และได้รับ ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 5 จากตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ในฐานะบริ ษั ท จดทะเบี ยนที่ มีผลงานโดดเด่น ในการดาเนิ นธุรกิจ
โดยคานึงถึงมิติดา้ นสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงบรรษัทภิบาล
3) ได้รบั การตรวจประเมินผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และได้รับ
การรับรองโดยองค์กรภายนอก และผลจากความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคน ส่งผลให้ ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมายในการได้รบั การรับรองรายงาน
ความยั่งยืนตาม GRI (Global Reporting Initiative) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 8
4) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 อย่างต่อเนื่อง จาก SOCOTEC Certification (Thailand) Co., Ltd.
ภายใต้การรับ รองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) โดยได้มีการรับ รองมาตรฐานดัง กล่ าวภายใต้ห นึ่ งมาตรฐาน
(One Common System for ISO 14001) เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม ปรับปรุ งการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงรักษา ควบคุม ดูแล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบการจัดการด้าน SSHE ของบริษัทฯ ทัง้ นี ้
ปตท.สผ. เป็ นบริษัทแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทยที่ได้รบั การรับรองมาตรฐานนี ้
5) รับรางวัลตราสัญลักษณ์สานักงานสีเขียวที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
โดยเป็ นบริษัทแรกของกลุ่ม ปตท. และบริษัทแรกในธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุด ประจาปี 2563 ซึ่งจัดโดย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรับประกาศนียบัตรการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement
Certificate) จากผูอ้ านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
6) รับ ใบประกาศนี ย บัตรเกีย รติคุณ ภายใต้โ ครงการสนั บสนุ น กิจ กรรมลดก๊ าซเรื อ นกระจก (Low Emission
Support Scheme: LESS) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ฯ ได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าว
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 4 อันเป็ นผลมาจากความมุ่งมั่นและความร่วมมือของพนักงานทัง้ ที่สานักงานใหญ่
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียม จังหวัด สงขลา และฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียม จังหวัดระนอง ทาให้สามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกรวมกันได้ระหว่างปี 2562-2563 ทัง้ สิน้ ถึง 340 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ส่วนที่ 2 หน้า 25
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7) เข้า รับ รางวัล Thailand Energy Awards 2019 จากกรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุ รัก ษ์ พ ลั ง งาน
กระทรวงพลังงาน ได้คดั เลือกให้ ปตท.สผ. เป็ นหนึ่งในองค์กรดีเด่นด้านอนุรกั ษ์พลังงานประเภทขนส่ง จากการบริหารจัดการด้านการขนส่ง
ทางเรือที่เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้สามารถลดปริมาณการใช้นา้ มันดีเซลลงได้กว่า 13.6 ล้านลิตรต่อปี ระหว่างปี 2559-2562
8) รับรางวัล Best Practice Award in ISO 14001 & OHSAS 18001 ในปี 2562 จากบริษัท AJA REGISTRARS
และกลุ่ม SOCOTEC ซึ่ ง ปตท.สผ. เป็ น 1 ใน 21 บริ ษั ท ที่ ไ ด้รับ รางวัล Best Practice Award จากบริ ษั ท ที่ ผ่ านการรับ รองทั้งหมดกว่า
900 บริษัทในประเทศไทย
9) ได้รับ การคัด เลื อ กให้เ ป็ น สมาชิ ก ของดัช นี ค วามยั่ง ยื น ระดับ โลก FTSE4Good Index Series ต่ อ เนื่ อ ง
เป็ น ปี ที่ 5 จากบริ ษั ท ฟุ ต ซี่ รั ส เซล ซึ่ ง เป็ น ผู้ จั ด ท าดั ช นี ดั ง กล่ า ว โดยให้ ก ารรั บ รองว่ า ปตท.สผ. มี คุ ณ สมบั ติ ตรงตามข้ อ ก าหนด
ของ FTSE4Good Index Series ซึ่งเป็ นดัชนีที่ใช้ชีว้ ดั ผลการดาเนินงานทัง้ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ทั้งนี ้ ปตท.สผ.
ได้รบั การพิจารณาให้เป็ น 1 ใน 10 อันดับแรกในกลุ่มบริษัทพลังงานที่มีผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม
10) เปิ ดเผยผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อ Carbon Disclosure Project (CDP) ตัง้ แต่ปี 2550 และได้รบั
การจัดอันดับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ใน “ระดับผูน้ า” ซึ่งเป็ นอันดับสูงสุดติดต่อกันเป็ นเวลา 7 ปี ตัง้ แต่ปี 2557 รวมถึง
เปิ ดเผยผลการดาเนินงานด้านการจัดการนา้ ตัง้ แต่ปี 2560 และได้รบั การจัดอันดับอยู่ใน “ระดับผูน้ า” ในปี 2560 และ “ระดับการจัดการ”
ตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นมา อันแสดงถึงการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนา้ อย่างยั่งยืนของบริษัท ฯ
11) ปตท.สผ. ได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท ปตท. ในการจัดทาแผนตอบสนองต่อเหตุนา้ มัน รั่วไหลและแนวทาง
การฟื ้ น ฟู สิ่ ง แวดล้อ ม กรณี เ กิ ด การรั่ ว ไหลของน ้า มั น ลงสู่สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ก ารตอบสนองต่ อ เหตุ น ้า มั น รั่ ว ไหลของกลุ่ ม บริ ษั ท
มีความสอดคล้องกับ แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางนา้ เนื่องจากนา้ มันแห่งชาติ และเป็ นการเตรียมความพร้อมในการบรรเทาผลกระทบ
กรณีเกิด การรั่วไหลที่อาจเกิดขึน้ ต่อคน สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน และภาพลักษณ์ของบริษัท ฯ รวมถึงเพื่อให้การดาเนินงานสามารถกลับ สู่
ภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราการรั่วไหลของสารเคมีและไฮโดรคาร์บอนถูกกาหนดเป็ นดัชนีชีว้ ดั ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งในปี 2561-2563 มีค่าเท่ากับ 0.60, 0.63 และ 0.08 ตัน/ล้านตัน ตามลาดับ โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานความยั่งยืนประจาปี 2563
1.2.5.6 มีข้อพิพำทหรือกำรถูกฟ้ องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทำงกำรแก้ไขข้อพิพำท
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “ข้อพิพาททางกฎหมาย”
1.2.5.7 กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. ได้มีการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
(Safety, Security, Health and Environment หรือ SSHE) ตามแผนงานระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดในการป้องกันไม่ ให้
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ ด ๆ ที่ อ าจส่ ง ผลให้ เ กิ ด การบาดเจ็ บ หรื อ เจ็ บ ป่ วยเนื่ อ งจากการท างานและอุ บั ติ เ หตุ ร ้า ยแรงจากการปฏิ บั ติ ง าน
โดยในปี 2563 ปตท.สผ. มี กลยุ ทธ์ในการบริ หารจั ดการที่ ให้ความส าคัญต่อการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการบริ หารจั ดการด้าน SSHE
(SSHE MS) อย่างต่อเนื่อง ทัง้ ความปลอดภัยในด้านการปฏิบตั ิการและกระบวนการผลิต และยังคงมุ่งมั่นในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้า น SSHE ในระดับ สูง สุด โดยมุ่ง เน้น ให้ผู้บัง คับ บัญ ชาตามสายงานมี ความตระหนั ก ในหน้าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบ รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม
ความเป็ นผูน้ าด้าน SSHE ให้แก่พนักงานและผูร้ บั เหมาในทุกระดับ นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อ ม
ในทุกพืน้ ที่ปฏิบัติการของกลุ่ม ปตท.สผ. ด้วย ซึ่งบุคลากรของ ปตท.สผ. ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดจนถึงระดับพนักงานในพืน้ ที่ปฏิบตั ิการ
และผูร้ บั เหมาล้วนมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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ทั้งนี ้ ผลการดาเนินงานด้าน SSHE ของ ปตท.สผ. ในปี 2563 ผ่านดัชนีชีว้ ัดที่สาคัญ คือ อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ที่มีการบาดเจ็บ (Total Recordable Injury Rate หรือ TRIR) และอัตราการหกรั่วไหล (Spill Rate) มีค่าต่ากว่าปี 2562 แต่อตั ราการเกิดอุบตั เิ หตุ
ที่มีการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate หรือ LTIFR) มีค่าสูงขึน้ เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถิติทงั้ หมดจะยังคง
จัดอยู่ในกลุ่มผู้นาเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติเดียวกันของสมาคมผู้ผลิตนา้ มันและก๊าซนานาชาติ (International Association of Oil & Gas
Producers หรือ IOGP) ทัง้ นีเ้ ป็ นผลมาจากการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่าที่สดุ เท่าที่จะสามารถปฏิบตั ิได้ รวมถึง
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของโครงการรณรงค์เพื่อลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้าน SSHE อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็ น
องค์กรที่ปราศจากอุบตั ิเหตุ (Target Zero) ที่ทุกคนสามารถมาปฏิบตั ิงานและกลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกวัน
1.2.6 ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
1.2.6.1 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
สินทรัพย์จำกโครงกำรสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
สินทรัพย์ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในรู ปของสิ นทรัพย์ที่ มีกรรมสิ ทธิ์ ร่ว มระหว่ า ง
ผู้ร่วมทุนในโครงการตามสัมปทานสารวจและผลิตปิ โตรเลียมต่าง ๆ สินทรัพย์ดังกล่าวจะอยู่ตามที่ตั้งของแต่ละโครงการ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปิ โตรเลียม ท่ อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการเจาะหลุมสารวจและผลิต รวมทั้ง
ต้นทุนค่ารือ้ ถอนอุป กรณ์การผลิต ซึ่งประเมิน มูลค่า โดยวิศ วกรของกลุ่มบริษั ท และดุ ลยพิ นิจ ของฝ่ ายบริห าร และต้นทุนเพื่ อการได้ มา
ซึ่งสิทธิสมั ปทาน (Acquisition) ซึ่งจะเกิดขึน้ เมื่อ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยเข้าซือ้ สิทธิตามสัมปทานปิ โตรเลียม
ทั้งนี ้ สินทรัพย์จากโครงการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยจะแสดงตามสิทธิถือครอง
ตามสัดส่วนการร่วมทุนในแต่ละโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้
โครงกำรของ ปตท.สผ.
โครงการบงกช
โครงการอาทิตย์
โครงการคอนแทร็ค 4 (แปลง บี 12/27)
โครงการสินภูฮ่อม (แปลง อี 5 นอร์ท)
โครงการเอส 1
โครงการคอนแทร็ค 3 (แปลง บี 10, บี 11, บี 12 และบี 13)
โครงการอี 5
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
โครงกำรของ ปตท.สผ.อ.
โครงการยาดานา
โครงการเยตากุน
โครงการพีทีทีอีพี 1
โครงการจี 4/43
โครงการจี 9/43
โครงการแอล 22/43
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43

สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 66.6667
ร้อยละ 80
ร้อยละ 45
ร้อยละ 20
ร้อยละ 25
ร้อยละ 5
ร้อยละ 20
ร้อยละ 24.5
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 25.5
ร้อยละ 19.31784
ร้อยละ 100
ร้อยละ 21.375
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ส่วนที่ 2 หน้า 27
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โครงกำรของ ปตท.สผ.อ.
โครงการจี 4/48
โครงการบงกช (แปลง จี 12/48)
โครงการคอนแทร็ค 4 (แปลง จี 7/50)
โครงการอาทิตย์ (แปลง จี 8/50)
โครงการซอติกา้
โครงการเมียนมา เอ็ม 3
โครงการเมียนมา เอ็ม 11
โครงการพืน้ ที่พฒ
ั นาร่วมไทย-มาเลเซีย
โครงกำรของ PTTEPO
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ1
โครงกำรของ PTTEP SV
โครงการเวียดนาม 52/97
โครงกำรของ PTTEP KV
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95
โครงกำรของ PTTEP HL
โครงการเวียดนาม 16-1
โครงกำรของ PTTEP HV
โครงการเวียดนาม 9-2
โครงกำรของ PTTEP AG
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
โครงกำรของ ปตท.สผ.ส.
โครงการสินภูฮ่อม (แปลง อียู-1)
โครงการบี 6/27
โครงการเอส 1
โครงกำรของ PTTEP SA
โครงการเมียนมา เอ็มดี-72
โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 33

��������������������������������������

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 5
ร้อยละ 66.6667
ร้อยละ 60
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 50
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 25.001
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 7
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 8.5
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 28.5
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 25
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 35
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 20
ร้อยละ 100
ร้อยละ 75
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 50
ร้อยละ 77.5

PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ถื อหุ้ นในบริ ษั ท ออเร้ นจ์ เอ็ นเนอร์ยี่ จ ำกั ด และบริ ษั ท บี 8/32 พำร์ทเนอร์ จ ำกั ด ซึ่ ง เป็ น
ผู้ถือสัมปทำนในโครงกำร
2
เมื่ อ วั น ที่ 14 ตุ ล ำคม 2563 PTTEP South Asia Limited (PTTEPSA) ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของกลุ่ ม บริ ษั ท ได้ยื่ น ขอยุ ติ ก ำรส ำรวจและคื น พื ้น ที่ แ ปลงส ำรวจ
โครงกำรเมียนมำ เอ็มดี 7 ในสัดส่วนร้อยละ 50 ก่อนสิน้ สุดระยะเวลำสำรวจตำมสัญญำ (วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2564) หลังจำกดำเนินกำรตำมข้อผูกพันตำมสัญญำ
แบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รบั อนุมัติจำกรัฐบำลเมียนมำ
3
เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2563 PTTEP SA ได้ยื่นขอยุติกำรสำรวจและคืนพืน้ ที่แปลงสำรวจโครงกำรเมียนมำ เอ็มโอจีอี 3 ในสัดส่วนร้อยละ 77.5 หลังจำกดำเนินกำร
ตำมข้อผูกพันตำมสัญญำแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รบั อนุมัติจำกรัฐบำลเมียนมำ
1

ส่วนที่ 2 หน้า 28
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
โครงกำรของ PTTEP CA
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์
โครงกำรของ PTTEP AP
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
• แปลงเอซี/อาร์แอล 7, เอซี/อาร์แอล 12 และเอซี/พี 54
• แปลงเอซี/แอล 3
• แปลงเอซี /อาร์แอล 10
• แปลงเอซี/อาร์แอล 4 (Tenacious)
• แปลงเอซี/อาร์แอล 6 (Audacious), เอซี/อาร์แอล 6
(ไม่รวม Audacious)
• แปลงเอซี/อาร์แอล 4 (ไม่รวม Tenacious)
• แปลงเอซี/อาร์แอล 54
โครงกำรของ PTTEP MZA1
โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1
โครงกำรของ Natuna
โครงการนาทูน่า ซี เอ
โครงกำรของ PTTEP BL
โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
โครงกำรของ PTTEP SP
โครงการคอนแทร็ค 4 (แปลงบี 12/27)
โครงการสินภูฮ่อม (แปลงอี 5 นอร์ท และอียู-1)
โครงกำรของ PTTEP HKO
โครงการซาราวัก เอสเค 410 บี
โครงการซาราวัก เอสเค 417
โครงการซาราวัก เอสเค 438
โครงการเพนนินซูลาร์ พีเอ็ม 407
โครงการเพนนินซูลาร์ พีเอ็ม 415
โครงกำรของ PTTEP MEP
โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4)
โครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4)

4

สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 100
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 8.5
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 11.5
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 25
ร้อยละ 20
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 15
ร้อยละ 35
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 42.5
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 55
ร้อยละ 70
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 20
ร้อยละ 16.67

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd (PTTEP AT) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพืน้ ที่แปลงสารวจ
ในโครงการเอซี/อาร์แอล 5 ในสัดส่วนร้อยละ 100 ต่อรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาสัมปทานครบถ้วนแล้ว โดยมีผล
ตัง้ แต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ส่วนที่ 2 หน้า 29
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
โครงกำรของ ปตท.สผ.อีดี
โครงการจี 1/61
โครงการจี 2/61
โครงกำรของ PTTEP MENA
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2
โครงการโอมาน ออนชอร์ แปลง 125
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 36
โครงกำรของ PTTEP SBO
โครงการมาเลเซีย แปลงเค
• แปลง Kikeh
• แปลง SNP
• แปลง GK
โครงการมาเลเซีย แปลงเอช
• แปลง Rotan
• แปลงอื่น ๆ
โครงกำรของ PTTEP SKO
โครงการซาราวัก เอสเค 314 เอ
โครงการซาราวัก เอสเค 405 บี
โครงการซาราวัก เอสเค 309 และ เอสเค 311
• แปลง East Patricia
• แปลงอื่น ๆ
โครงกำรของกลุ่ม PGH
โครงการแปลง 17/06
โครงการโปติกัวร์
โครงการดุงกา
โครงการพีดีโอ (แปลง 6)
โครงการมุคไคซนา (แปลง 53)

สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 100
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ร้อยละ 20
ร้อยละ 30
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 56
ร้อยละ 22.4
ร้อยละ 6.366
ร้อยละ 56
ร้อยละ 42
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 59.5
ร้อยละ 59.5
ร้อยละ 42
ร้อยละ 59.5
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 2.5
ร้อยละ 50
ร้อยละ 20
ร้อยละ 2
ร้อยละ 1

เมื่ อ วั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของกลุ่ ม บริ ษั ท และผู้ร่ ว มทุ น ได้ล งนามในสัญ ญา Exploration
Production Sharing Agreement (EPSA) กับ Oman's Ministry of Oil and Gas (MOG) เพื่อรับสิทธิในการดาเนินการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในแปลงสารวจ
บนบก Block 12 ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของรัฐสุลต่านโอมาน โดย PTTEP MENA ถือสัดส่วนในแปลงสารวจร้อยละ 20 ทั้งนี้สัญญา EPSA ดังกล่าวได้รับอนุมัติโดย
องค์สุลต่านแห่งโอมานแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
6
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 PTTEP MENA และผูร้ ่วมทุนอื่นได้ลงนามในสัญญาสัมปทาน เพื่อรับสิทธิในการสารวจและผลิ ตปิ โตรเลียมในแปลงสารวจ Offshore ซึ่ง
ตั้งอยู่นอกชายฝั่ งทะเลทางทิ ศตะวัน ตกเฉีย งเหนือ ของรัฐอาบูด าบี สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ โดย PTTEP MENA ถือสัดส่วนในแปลงสารวจดังกล่าวร้อ ยละ 30
ในช่วงระยะเวลาสารวจ ทัง้ นี้ สิทธิในการเข้าดาเนินการสารวจจะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2564
5

ส่วนที่ 2 หน้า 30

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

��������������������������������������

41

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
สาหรับรายละเอียดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั ต่อไปนี ้
หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.
รำยกำรสินทรัพย์

รำคำทุน

สินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม

ค่ำเสื่อมรำคำ/
ค่ำเผื่อ
ค่ำตัดจำหน่ำย กำรด้อยค่ำของ
สะสม
สินทรัพย์

มูลค่ำสุทธิ

28,967.86

(21,423.30)

(362.07)

7,182.49

4,693.59

-

(1,807.37)

2,886.22

592.64

(109.86)

-

482.78

ค่าความนิยม

2,016.19

-

(112.39)

1,903.80

ท่อขนส่งก๊าซและสินทรัพย์อื่น ๆ

1,311.43

(540.52)

(5.66)

765.25

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

2,020.25

-

-

2,020.25

39,601.96

(22,073.68)

(2,287.49)

15,240.79

สินทรัพย์ในการสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
สินทรัพย์สิทธิการใช้

รวมทั้งสิน้

ส่วนที่ 2 หน้า 31
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1.2.6.2 เงินลงทุนของบริษัทฯ
ปตท.สผ. มี บ ริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม การร่ ว มค้า และการด าเนิ น งานร่ ว มกั น ซึ่ ง สรุ ป เงิ น ลงทุ น ของ ปตท.สผ.

และบริษัทย่อย ได้ดงั นี ้
ชื่อบริษัท

ประเทศที่
จดทะเบียน

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ

ประเภทธุรกิจ (รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562

1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริษัทย่อย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ปตท.สผ.อ.)
ไทย
บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด
ไทย
(พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส)
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จากัด (ปตท.สผ.ส.)
ไทย
PTTEP Offshore Investment Company Limited
หมู่เกาะเคย์แมน
(PTTEPO)
PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK)
ฮ่องกง
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด (ปตท.สผ.ศง.)
ไทย

7. บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จากัด
(ปตท.สผ. อีเอช)
8. บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จากัด (ปตท.สผ.ศธ.)
9. บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(ปตท.สผ. อีดี)
10. บริษัท อีพ-ี เทค เวนเจอร์ส โฮลดิง้ จากัด (อีพี-เทค)

11. บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จากัด (เออาร์วี)
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)
17. PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH)

ธุรกิจปิ โตรเลียม
ให้บริการ
สนับสนุนบุคลากร
ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

ไทย

ธุรกิจปิ โตรเลียม
บริหารจัดการ
ด้านการเงิน
ของกลุ่มบริษัท
ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

ไทย
ไทย

ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม

100
100

100
100

ธุรกิจเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับ
ปิ โตรเลียม
ไทย
ธุรกิจเทคโนโลยี
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

100
100

100
100

หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน

100
100
100
100

100
100
100
100

ไทย

ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

ประเทศที่
จดทะเบียน

ชื่อบริษัท

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ

ประเภทธุรกิจ (รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562

บริษัทย่อย (ต่อ)
18. PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID)
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิ โตรเลียม
19. PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI)
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิ โตรเลียม
20. PTTEP Australia Pty Ltd (PTTEP AU)
เครือรัฐ
ธุรกิจปิ โตรเลียม

100
100

100
100

100

100

100

100

100

100

ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม

100
100

100
100

ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

30. PTTEP International Holding Company Limited
ธุรกิจปิ โตรเลียม
(PTTEP IH)
31. PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited หมู่เกาะเคย์แมน ท่อขนส่งก๊าซ
(PTTEP SVPC)
32. PTTEP FLNG Holding Company Limited
ฮ่องกง
ธุรกิจปิ โตรเลียม
2
(PTTEP FH)

100

100

100

100

100

100

21. PTTEP Australia Offshore Pty Ltd (PTTEP AO)
22. PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
1

23. PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)

24. PTTEP Australia Perth Pty Ltd (PTTEP AP)
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)

1
2

ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ธุรกิจปิ โตรเลียม
ออสเตรเลีย
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิ โตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
หมู่เกาะเคย์แมน

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ อนุมัติให้จดทะเบียนเลิก PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM) ซึ่งขณะนีอ้ ยู่ระหว่างดาเนินการปิ ดบริษัท
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ อนุมัติให้จดทะเบียนเลิก PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) ซึ่งขณะนีอ้ ยู่ระหว่างดาเนินการปิ ดบริษัท
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รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

ประเทศที่
จดทะเบียน
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ

ประเภทธุรกิจ (รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562

บริษัทย่อย (ต่อ)
33. PTTEP Netherland Holding Limited (PTTEP NL)
หมู่เกาะเคย์แมน
34. JV Marine Limited (JV Marine)
หมู่เกาะเคย์แมน
35. PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)
หมู่เกาะเคย์แมน
36. PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)
หมู่เกาะเคย์แมน
37. PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)
หมู่เกาะเคย์แมน
38. PTTEP Malunda Limted (PTTEP ML)
หมู่เกาะเคย์แมน
39. PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC)
เนเธอร์แลนด์
40. PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)
แคนาดา
41. PTTEP Canada International Finance Limited
แคนาดา
(PTTEP CIF)
42. Cove Energy Limited (COVE)
43. Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
(CEMROL)3
44. Cove Energy East Africa Limited (CEEAL)
45. PTTEP Mozambique Area 1 Limited
(PTTEP MZA1)
46. Cove Energy Kenya Limited (CEKL)4
47. PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A.
(PTTEP NH)
48. PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI)
49. PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration
and Production Limitada (PTTEP BL)
บริษัทย่อย (ต่อ)

ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

ให้บริการจัดหา
เงินทุนเพื่อธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท
ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

100

100

ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

สาธารณรัฐ
ไซปรัส
สาธารณรัฐ
ไซปรัส

ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

สาธารณรัฐ
เคนยา
เนเธอร์แลนด์

ธุรกิจปิ โตรเลียม

-

100

ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

เนเธอร์แลนด์
สหพันธ์
สาธารณรัฐ
บราซิล

ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม

100
100

100
100

สหราช
อาณาจักร
สาธารณรัฐ
ไซปรัส

เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริ ษั ท ฯ อนุ มั ติ ใ ห้จ ดทะเบีย นเลิก Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited (CEMROL) ซึ่ ง ขณะนี้อ ยู่ ร ะหว่า ง
ดาเนินการปิ ดบริษัท
4
ตามที่บริษัทฯ ได้อนุมัติให้จดทะเบียนเลิก Cove Energy Kenya Limited (CEKL) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นัน้ CEKL ได้รบั
อนุมัติให้เลิกบริษัทจากนายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
3
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

ประเทศที่
จดทะเบียน

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ

ประเภทธุรกิจ (รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562

50. Sinphuhorm Holdings Limited (SHL)
51. PTTEP SP Limited (PTTEP SP)
52. บริษัท ปตท.สผ.จี 7 จากัด (ปตท.สผ.จี 7)
53. PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
54. PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA)
55. PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V.
(PTTEP MEP)
56. PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP SBO)
57. PTTEP Sarawak Oil Limited (PTTEP SKO)
58. PTTEP Group Holding BV (PGH)5
59. Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation
in Liquidation (POGHC)6
60. PTTEP (Kazakhstan) Corporation (PKC)7
61. PTTEP (Angola) Corporation (PANG)8
62. Partex (Brazil) Corporation (PBC)
63. PTTEP Gas Corporation (PGC)9
64. Partex Services Corporation (PSC)

บริษัทย่อย (ต่อ)
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิ โตรเลียม
สหราช
ธุรกิจปิ โตรเลียม
อาณาจักร
ไทย
ธุรกิจปิ โตรเลียม
ฮ่องกง
ธุรกิจปิ โตรเลียม

100
100

100
100
100
100
100

ฮ่องกง

ธุรกิจปิ โตรเลียม

100
100
100

เม็กซิโก

ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

บาฮามาส
ธุรกิจปิ โตรเลียม
บาฮามาส
ธุรกิจปิ โตรเลียม
เนเธอร์แลนด์ ธุรกิจปิ โตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

100
100
100

100
100
100

หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิ โตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิ โตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิ โตรเลียม
สาธารณรัฐ
ธุรกิจปิ โตรเลียม
ปานามา
สาธารณรัฐ
ให้บริการ
ปานามา
สนับสนุนบุคลากร

100
100
100
100

100
100
100
100

100

100

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 Partex Holding B.V. (PHBV) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น PTTEP Group Holding BV (PGH)
Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation in Liquidation (POGHC) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ได้รบั อนุมัติให้จดทะเบียนเลิกบริษัทตามมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ตัง้ แต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ซึ่งขณะนีอ้ ยู่ระหว่างดาเนินการปิ ดบริษัท
7
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 Partex (Kazakhstan) Corporation (PKC) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น PTTEP (Kazakhstan)
Corporation (PKC)
8
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 Partex (Angola) Corporation (PANG) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชือ่ เป็ น PTTEP (Angola) Corporation
(PANG)
9
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 Partex Gas Corporation (PGC) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้จ ดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น PTTEP Gas Corporation (PGC)
5
6
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รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

ประเทศที่
จดทะเบียน
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ

ประเภทธุรกิจ (รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562

บริษัทย่อย (ต่อ)
65. Participations and Explorations Corporation (PEC)
สาธารณรัฐ
ปานามา
10
66. PTTEP Oman E&P Corporation (POC)
สาธารณรัฐ
ปานามา
67. Partex Services Portugal – Serviços para a Indústria
โปรตุเกส
Petrolífera, S.A. (PSP)
68. Partex Brasil Ltda. (PBL)
สหพันธ์
สาธารณรัฐ
บราซิล
69. Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda (PBO)
สหพันธ์
สาธารณรัฐ
บราซิล
บริษัทร่วม11
1. บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด
ไทย
(เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์)
2. บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่นั จากัด (พีทีที ดิจิตอล)
ไทย

3. บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP12

4. บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จากัด (พีทีที จีแอล)

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
ไทย

ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

ให้บริการสนับสนุน
บุคลากร

100

100

ธุรกิจปิ โตรเลียม

100

100

ให้บริการสนับสนุน
บุคลากร

100

100

ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
ให้บริการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ให้บริการ
ฐานปฏิบตั ิการ
ทางเดินอากาศ

50

50

20

20

50

50

ธุรกิจปิ โตรเลียม

50

50

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 Partex (Oman) Corporation (POC) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น PTTEP Oman E&P Corporation
(POC)
11
เงินลงทุนในบริษัทร่วมทัง้ หมดได้ถูกประเมินแล้วว่าไม่มีสาระสาคัญต่อกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทไม่มีหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
12
บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP ได้แก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd
10
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ประเทศที่
จดทะเบียน

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ

ประเภทธุรกิจ (รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562

5. Leismer Aerodrome Limited (LAL)

6. MoZ LNG1 Holding Company Ltd 13

1. Erawan 2 FSO Bahamas Ltd. (Erawan 2 FSO
Bahamas)15
2. APICO LLC (APICO)
3. Oman LNG LLC (OLNG)
4. บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์ จากัด (เอทีไอ)
5. บริษัท ซีเควสต์ จากัด (ซีเควสต์)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

13

14
15

บริษัทร่วม (ต่อ)
แคนาดา

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
กำรร่วมค้ำ14
บาฮามาส

สหรัฐอเมริกา
โอมาน
ไทย
ไทย
กำรดำเนินงำนร่วมกัน
Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd.
มาเลเซีย
(CPOC)
Moattama Gas Transportation Company (MGTC)
เบอร์มิวดา
Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC)
หมู่เกาะ
เคย์แมน
บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (ออเร้นจ์)
ไทย
บริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จากัด (บี 8/32 พาร์ทเนอร์)
ไทย
Hoang Long Joint Operating Company (HL JOC)
สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม
Hoan-Vu Joint Operating Company (HV JOC)
สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

ให้บริการ
การเดินทาง
ทางอากาศ
ธุรกิจปิ โตรเลียม

32

32

8.5

-

ให้เช่าเรือ FSO

13.11

13.11

ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจเทคโนโลยี
ธุรกิจเทคโนโลยี

72.8215
2
50
50

72.8215
2
-

ธุรกิจปิ โตรเลียม

50

50

ท่อขนส่งก๊าซ
ท่อขนส่งก๊าซ

25.5
19.3178

25.5
19.3178

ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม

53.9496
25.0009
28.5

53.9496
25.0009
28.5

ธุรกิจปิ โตรเลียม

25

25

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทั มีการทบทวนการจัดประเภทเงินลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้เงินลงทุนดังกล่าวถูกจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ซึ่งรับรูโ้ ดยวิธีสว่ นได้เสีย

เงินลงทุนในการร่วมค้าทัง้ หมดได้ถูกประเมินแล้วว่าไม่มีสาระสาคัญต่อกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทไม่มีหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ถือหุน้ ใน Asia Pacific Marine Services (EF) B.V. ร้อยละ 100
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ประเทศที่
จดทะเบียน

ชื่อบริษัท
8. Groupement Bir Seba (GBRS)

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชน
แอลจีเรีย
หมู่เกาะ
เคย์แมน
เนเธอร์แลนด์
รัฐสุลต่าน
โอมาน
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
สหราช
อาณาจักร

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

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ

ประเภทธุรกิจ (รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562
ธุรกิจปิ โตรเลียม
35
35

ท่อขนส่งก๊าซ

80

80

ธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเลียม

50
2

50
2

ธุรกิจปิ โตรเลียม

2

2

ธุรกิจปิ โตรเลียม

5

5

1.2.6.3 มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์สทุ ธิทงั้ สิน้ 11,799 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
354,411 ล้านบาท) หรือ 2.97 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหุน้ (เทียบเท่า 89.27 บาทต่อหุน้ )
1.3

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจหลักด้านการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่ม ปตท.สผ. มีโครงการด้านการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมใน 15 ประเทศ โดยแบ่งตามประเทศได้ดงั นี ้
ลำดับ
ประเทศไทย
1
2
3

ชื่อโครงกำร

โครงการบงกช
โครงการเอส 1
โครงการพีทีทีอีพี 1

ระยะกำร
ดำเนินงำน

ผลิต
ผลิต
ผลิต

ที่ตั้ง

สัดส่วน
กำรร่วม
ทุน

ผู้ดำเนินกำร

อ่าวไทย
ภาคกลางตอนบน
ภาคกลาง

66.6667%
100%
100%

กลุ่ม ปตท.สผ.
กลุ่ม ปตท.สผ.
กลุ่ม ปตท.สผ.
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ระยะกำร
ดำเนินงำน

ที่ตั้ง

สัดส่วน
กำรร่วม
ทุน
100%
80%
100%
100%
20%

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

5%
60%
21.375%
55%

Chevron
Chevron
Chevron
กลุ่ม ปตท.สผ.

25.001%
5%
60%
100%

Chevron
Chevron
กลุ่ม ปตท.สผ.
กลุ่ม ปตท.สผ.

ผู้ดำเนินกำร

4
5
6
7
8

โครงการบี 6/27
โครงการอาทิตย์
โครงการแอล 22/43
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
โครงการอี 5

ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต

9
10
11
12

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
พืน้ ที่คำบเกี่ยว
1
โครงการพืน้ ที่พฒ
ั นาร่วมไทย-มาเลเซีย
2
โครงการจี 9/43
ต่ำงประเทศ
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ
1
โครงการซอติกา้
2
โครงการยาดานา
3
โครงการเยตากุน
4
โครงการเมียนมา เอ็ม 3
5
โครงการเมียนมา เอ็ม 111
6
โครงการเมียนมา เอ็มดี-7 2
7
โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 33

ผลิต
ผลิต
สารวจ
สารวจ

อ่าวไทย
อ่าวไทย
ภาคกลางตอนบน
ภาคกลาง
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อ่าวไทย
อ่าวไทย
อ่าวไทย
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อ่าวไทย
อ่าวไทย
อ่าวไทย
อ่าวไทย

ผลิต
สารวจ

ไทย-มาเลเซีย
ไทย-กัมพูชา

50%
100%

CPOC
กลุ่ม ปตท.สผ.

ผลิต
ผลิต
ผลิต
สารวจ
สารวจ
สารวจ
สารวจ

อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
ทะเลอันดามัน
บนบก

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

กลุ่ม ปตท.สผ.
Total
Petronas
กลุ่ม ปตท.สผ.
กลุ่ม ปตท.สผ.
กลุ่ม ปตท.สผ.
กลุ่ม ปตท.สผ.

1

ปตท.สผ. ได้ยื่นขอคืนพืน้ ที่แปลงสารวจ เมื่อเดือนกันยายน 2562 ขณะนีอ้ ยู่ในระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาลสหภาพเมียนมา
ปตท.สผ. ได้ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพืน้ ที่แปลงสารวจโครงการเมียนมา เอ็มดี -7 เมื่อเดือนตุลาคม 2563 หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่ งปั น
ผลผลิตครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รบั อนุมัติจากรัฐบาลสหภาพเมียนมา
3
ปตท.สผ. ได้ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพืน้ ที่แปลงสารวจโครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ในสัดส่วนร้อยละ 77.5 หลังจากดาเนินการ
ตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รบั อนุมัติจากรัฐบาลสหภาพเมียนมา
2
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ชื่อโครงกำร

สหพันธรัฐมำเลเซีย
1
โครงการมาเลเซีย4

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
โครงการดุงกา
รัฐสุลต่ำนโอมำน
1

โครงการพีดีโอ (แปลง 6)

2
โครงการมุคไคซนา (แปลง 53)
3
โครงการโอมาน ออนชอร์ แปลง 126
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
1
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1
2
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2
3
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 37
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ที่ตั้ง

สัดส่วน
กำรร่วม
ทุน

ผู้ดำเนินกำร

สารวจ/
พัฒนา/
ผลิต

นอกชายฝั่ง

6.4-80%5

กลุ่ม ปตท.สผ.

ผลิต
ผลิต
สารวจ
สารวจ

นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

25%
28.5%
8.5%
7%

HV JOC
HL JOC
Petrovietnam
Petrovietnam

ผลิต

นอกชายฝั่ง

11.5%

Premier Oil

ผลิต

บนบก

20%

Total

ผลิต

บนบก

2%

ผลิต
สารวจ

บนบก
บนบก

1%
20%

Petroleum Development
Oman
Occidental Petroleum
Total

สารวจ
สารวจ
สารวจ

นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

30%
30%
30%

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

ระยะกำร
ดำเนินงำน

ปตท.สผ. ได้รวมการลงทุนในโครงการทัง้ หมดในประเทศมาเลเซีย ภายใต้ชื่อโครงการมาเลเซีย
โครงการมาเลเซียมีแหล่งปิ โตรเลียมที่ ปตท.สผ. เป็ นผูด้ าเนินการหลายแหล่ง ซึ่งแต่ละแปลงมีสดั ส่วนการร่วมทุนระหว่าง 42-80% ยกเว้นแหล่ง Gumusut-Kakap
(GK) ในแปลง Sabah K ที่ ปตท.สผ. เป็ นผูร้ ่วมทุนในสัดส่วน 6.4% และ Shell เป็ นผูด้ าเนินการ
6
ปตท.สผ. และบริษั ท Total E&P Oman Block 12 B.V. ซึ่ ง เป็ น บริษัท ย่อ ยของ Total S.A. ได้ล งนามในสัญ ญา ESPA (Exploration and Production Sharing
Agreement) กับกระทรวงนา้ มันและก๊าซแห่งรัฐสุลต่านโอมาน (Oman's Ministry of Oil and Gas: MOG) เพื่อรับสิทธิในการดาเนินการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
7
ปตท.สผ. ได้ชนะการประมูลแปลงสารวจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แปลงสารวจ Offshore 3 และได้ลงนามในสัญญาสัมปทานกับ The Abu Dhabi National Oil
Company (ADNOC) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563
4
5
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ชื่อโครงกำร

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนแอลจีเรีย
1
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
2
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
สำธำรณรัฐโมซัมบิก
1
โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1
สำธำรณรัฐแองโกลำ
1
โครงการแปลง 17/06
ออสเตรเลีย
1

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย9

แคนำดำ
1
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์
สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล
1
โครงการโปติกัวร์
2
โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1
3
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
เม็กซิโก
1
โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4)
2
โครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4)
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ระยะกำร
ดำเนินงำน

ที่ตั้ง

สัดส่วน
กำรร่วม
ทุน

ผู้ดำเนินกำร

ผลิต
พัฒนา

บนบก
บนบก

35%
24.5%8

GBRS
กลุ่ม ปตท.สผ.

พัฒนา

นอกชายฝั่ง

8.5%

Total

สารวจ

นอกชายฝั่ง

2.5%

Total

สารวจ

นอกชายฝั่ง

90 100%10

กลุ่ม ปตท.สผ.

สารวจ

บนบก

100%

กลุ่ม ปตท.สผ.

ผลิต
สารวจ
สารวจ

บนบก
นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

50%
25%
20%

กลุ่ม ปตท.สผ.
Shell Brasil
Petrobras

สารวจ
สารวจ

นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

20%
16.67%

PC Carigali Mexico
Repsol Exploración
México

ในเดือนมีนาคม 2563 ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายสัดส่วนการลงทุน (Asset Sale and Purchase Agreement ) เพื่อเข้าซือ้ สัดส่วนการลงทุนในโครงการ
เพิ่มอีกร้อยละ 24.5 จาก CNOOC ซึ่งเป็ นผู้ร่วมลงทุนรายหนึ่งในโครงการ โดยการเข้าซือ้ ดังกล่าวจะเสร็จสิน้ เมื่อได้รับการยืนยันและประกาศอย่างเป็ นทางการ
โดยรัฐบาลแอลจีเรีย ภายหลังการเข้าซือ้ บริษัทฯ จะมีสดั ส่วนการลงทุนเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 24.5 เป็ นร้อยละ 49 โดยมี SONATRACH ซึ่งเป็ นบริษัทนา้ มันแห่งชาติ
ของแอลจีเรีย เป็ นผูร้ ่วมลงทุนหลักในสัดส่วนร้อยละ 51
9
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ปตท.สผ ได้ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพืน้ ที่แปลงสารวจทัง้ หมดในโครงการเอซี/อาร์แอล 5 ของแหล่งเทนนาเชียส ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของโครงการพี ทีทีอี พี ออสตราเลเชีย ต่ อ รัฐ บาลเครือ รัฐออสเตรเลีย หลัง จากดาเนินการตามข้ อผู ก พัน ตามสัญญาสัม ปทานครบถ้ วนแล้ว โดยมี ผ ลตั้งแต่
วันที่ 15 มิถุนายน 2563
10
โครงการประกอบด้วยแปลงสัมปทานหลายแปลง โดยแต่ละแปลงมีสดั ส่วนการร่วมทุนระหว่าง 90-100%
8
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โครงกำรหลักที่ดำเนินกำรอยู่ในปั จจุบัน
ข้อมูลและกิจกรรมหลักในปี 2563 ของแต่ละโครงการมีรายละเอียดดังนี ้ โดยตัวเลขปริมาณการผลิตและปริมาณการขายที่กล่าวถึง
ในหัวข้อนีแ้ สดงปริมาณการผลิตและปริมาณการขายทัง้ หมดของโครงการ
1) โครงกำรในประเทศไทย ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศส่ วนใหญ่เป็ นโครงการที่ดาเนิ นการผลิตแล้ว (Producing Phase)
ทัง้ ในอ่าวไทยและบนบก โดยในปี 2563 ปตท.สผ. ได้ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี ้
โครงกำรบงกช
โครงการบงกช ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวไทย ประกอบด้วยแหล่งบงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้ (แปลงบี 15, บี 16 และบี 17)
บริษัทฯ มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 66.6667 หลังจากการเข้าซือ้ สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 22.2222 ในแปลงบี 15 แปลงบี 16 และแปลงบี 17
จากบริษัท Shell Integrated Gas Thailand Pte. Limited (Shell) และแปลงจี 12/48 จากบริษัท Thai Energy Company Limited (บริษัท
ย่ อ ยของ Shell) ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2561 โดยบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ด าเนิ น การ (Operator) โครงการได้เริ่ มการผลิ ตมาตั้ง แต่ปี 2536 และขาย
ก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทที่ผลิตทัง้ หมดให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay ตามสัญญาซือ้ ขายระยะยาว
สาหรับปี 2563 โครงการได้เจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม เพื่อรักษาระดับการผลิต ในส่วนแปลงจี 12/48 ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของ
แหล่งบงกชใต้ บริษัทฯ มีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 66.6667 และเป็ นผูด้ าเนินการ กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติได้อนุมตั ิพนื ้ ที่ผลิตและแผนพัฒนา
ของแปลงจี 12/48 เมื่ อ เดื อ นมี น าคม 2558 และเริ่ มผลิ ต เมื่ อ วัน ที่ 20 ตุ ล าคม 2561 โดยผลิ ต ผ่ า นแท่ น ผลิ ต กลางของแหล่ ง บงกชใต้
ซึ่งปริมาณการขายของแปลงจี 12/48 ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติร่วมกั บแหล่งบงกชใต้ โครงการบงกชมีปริมาณ
การขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติสาหรับปี 2563 ที่ 780 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 125,500 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน)
และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ประมาณ 21,700 บาร์เรลต่อวัน
จากผลการประมู ล ยื่ น ขอสิ ท ธิ ส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มแปลงส ารวจในทะเล อ่ า วไทยที่ จ ะหมดอายุ สั ม ปทานในปี
2565-2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นั้น บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการสารวจและผลิตปิ โตรเลีย มและเป็ นผู้ดาเนิ นการในแปลงส ารวจ
หมายเลข จี 2/61 (แหล่งบงกช ซึ่งประกอบด้วยแปลงบี 15 บี 16 และบี 17) โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 โดยปั จ จุบันอยู่ระหว่าง
การเตรียมความพร้อมเพื่อรักษาระดับกาลังการผลิตก๊าซฯ ตัง้ แต่ปี 2565 ไปจนถึงตลอดช่วงอายุสญ
ั ญาฯ ซึ่งเป็ นไปตามข้อเสนอตามสัญญา
แบ่งปันผลผลิต โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในโครงการจี 2/61
โครงกำรเอส 1
โครงการเอส 1 เป็ นแหล่งนา้ มันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย ครอบคลุมพืน้ ที่การผลิตปิ โตรเลียมในจังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี บริษัท ปตท.สผ. สยาม เป็ นผู้ดาเนินการ และมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 75 และบริษัท ปตท.สผ.
ผู้ร่วมทุน ถือสัดส่วนร้อยละ 25 ทั้งนี ้ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โครงการได้รับการต่อสัมปทานปิ โตรเลีย มเป็ นระยะเวลาอีก 10 ปี
นับแต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2574
ผลิตภัณฑ์ของโครงการประกอบด้วยนา้ มันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซปิ โตรเลียมเหลว โดยนา้ มันดิบที่ผลิตได้จะถูกขายให้แก่
ปตท. ซึ่งขนส่งทางรถบรรทุก และรถไฟไปยังโรงกลั่น บริษั ท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(บางจาก) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) ส่วนก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จะถูกส่งขายให้
ปตท. บริ ษั ท ยู เ อซี โกลบอล จ ากั ด (มหาชน) และสหกรณ์ แ ปรรู ป กล้ ว ยต าบลหนองตู ม จ ากั ด และก๊ า ซธรรมชาติ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง
ที่ผ่านกระบวนการแยกในรูปของก๊าซปิ โตรเลียมเหลว จะถูกขายให้ ปตท. ทัง้ หมด
โดยในปี 2563 โครงการได้เจาะหลุมผลิตเพิ่ มเติ มอย่ างต่ อเนื่ อง รวมทั้งมีแผนเจาะหลุมสารวจ เพื่ อ รักษาปริ มาณการผลิ ต
และจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่การผลิตเดิมและแหล่งผลิตใหม่อื่น ๆ โดยโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ย
ส่วนที่ 2 หน้า 42
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ของนา้ มันดิบอยู่ที่ประมาณ 29,100 บาร์เรลต่อวัน ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 7 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ
1,300 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซปิ โตรเลียมเหลวที่ 180 เมตริกตันต่อวัน (หรือประมาณ
1,500 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน)
โครงกำรพีทีทีอีพี 1

โครงการพี ทีที อี พี 1 ตั้ง อยู่ ใ นจัง หวัดสุพ รรณบุ รี และจัง หวัดนครปฐม ปตท.สผ. มี สัด ส่ ว นการร่ว มทุ น ร้อ ยละ 100 และเป็ น
ผู้ดาเนินการ นา้ มันดิบที่ผลิตได้จะถูกขายให้แก่ ปตท. โดยขนส่งทางรถบรรทุกไปยังโรงกลั่นบางจาก สาหรับปี 2563 โครงการมีปริมาณ
การขายโดยเฉลี่ยของนา้ มันดิบประมาณ 140 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรบี 6/27
โครงการบี 6/27 ตัง้ อยู่ในอ่าวไทย ฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร โดยบริษัทฯ มีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็ นผูด้ าเนินการ
ปัจจุบนั โครงการอยู่ในขัน้ ตอนการเตรียมงานรือ้ ถอนสิ่งปลูกสร้าง ทัง้ นี ้ สัญญาสัมปทานจะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
โครงกำรอำทิตย์
โครงการอาทิตย์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวไทย บริษัท ฯ มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็ นผู้ดาเนินการ โครงการได้ทา
สัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทระยะยาวกับ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay
ส าหรับ ปี 2563 โครงการอาทิ ตย์ประสบความสาเร็ จในการติดตั้งแท่ นหลุมผลิ ตและท่ อขนส่ง ก๊าซธรรมชาติจานวน 2 แท่ น
และกาลังดาเนินการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตรวมถึงท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อติดตั้งในปี 2564 นอกจากนีม้ ีการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมเพื่อรักษา
ระดับการผลิต ทั้งนี ้ ในส่วนแปลงจี 8/50 ซึ่งอยู่ติดกับพืน้ ที่ทางด้านเหนือของแปลงสัมปทานอาทิตย์ บริษัท ฯ มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80
และเป็ นผู้ดาเนินการ โดยแต่เดิมมีการผลิตผ่านแท่นผลิตกลางของโครงการอาทิตย์และได้หยุดผลิตในเดือนมีนาคม 2562 แต่ไม่ได้กระทบ
ต่อปริมาณการขายโดยรวมของโครงการอาทิตย์ โดยโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ 220 ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 35,900 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทอยู่ที่ประมาณ 10,600
บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรแอล 22/43
โครงการแอล 22/43 ตัง้ อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร ปตท.สผ. มีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็ นผูด้ าเนินการ
โดยในปี 2563 โครงการอยู่ระหว่างการหยุดผลิตชั่วคราว โดยคาดว่าจะกลับมาผลิตอีกครัง้ ในกลางปี 2564
โครงกำรแอล 53/43 และแอล 54/43
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 ตัง้ อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ปตท.สผ.
มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็ นผู้ดาเนินการ โดยนา้ มันดิบที่ผลิตได้จะถูกขายให้แก่ ปตท. โดยขนส่งทางรถบรรทุกไปยังโรงกลั่น
บางจาก
ในปี 2563 โครงการแอล 54/43 มีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของนา้ มันดิบอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาร์เรลต่อวัน และโครงการแอล
53/43 ได้หยุดการผลิตชั่วคราวตัง้ แต่ปี 2562
โครงกำรอี 5
โครงการอี 5 ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ปตท.สผ. มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 20 และมี ExxonMobil เป็ นผู้ร่วมทุนร้อยละ 80
และเป็ นผูด้ าเนินการ ก๊าซธรรมชาติทงั้ หมดจะถูกขายให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay ตามสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว
โดยก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งผ่านท่อไปยังโรงผลิตไฟฟ้านา้ พองของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ในปี 2563 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 8 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 1,300 บาร์เรล
เทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน)
โครงกำรคอนแทร็ค 3
โครงการคอนแทร็ ค 3 ตั้ ง อยู่ น อกชายฝั่ งทะเลอ่ า วไทยที่ จั ง หวัด สุ ร าษฎร์ธ านี บริ ษั ท ฯ มี สั ด ส่ ว นการร่ ว มทุ น ร้อ ยละ 5
และมี Chevron เป็ นผู้ดาเนินการ โดยก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสททั้งหมดจะถูกส่งขายให้แก่ ปตท. ตามสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ
และคอนเดนเสทระยะยาว สาหรับนา้ มันดิบที่ผลิตจะมีสัญญาซือ้ แบบรายปี รวมทั้งการจาหน่ายในตลาดจรกับผู้ซือ้ นา้ มันดิบรายอื่น ๆ
ในประเทศด้วย
ในปี 2563 โครงการมี ก ารเจาะหลุมพัฒ นา ซึ่ ง คาดว่ าเป็ น การเจาะครั้ง สุด ท้า ยของโครงการ เนื่ อ งจากใกล้ห มดสัมปทาน
ในปี 2565 และมี ก ารขอลดระดับการผลิ ตลงตามลาดับ โดยโครงการมี ร ะดับ ปริ มาณการขายโดยเฉลี่ย ของก๊า ซธรรมชาติที่ ป ระมาณ
570 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 92,800 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน) ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของนา้ มันดิบอยู่ที่ประมาณ
17,500 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทอยู่ที่ประมาณ 16,600 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรคอนแทร็ค 4
โครงการคอนแทร็ค 4 และแปลงจี 7/50 ตัง้ อยู่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทย บริษัทฯ มีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 60 และมี Chevron
เป็ นผู้ดาเนินการ โดยก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสททั้ง หมดจะถูก ขายให้แก่ ปตท. ตามสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท
ระยะยาว
ในปี 2563 โครงการมีป ริมาณการขายโดยเฉลี่ย ของก๊าซธรรมชาติ ที่ ป ระมาณ 330 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ
54,100 บาร์เ รลเที ย บเท่ า น ้ามัน ดิ บ ต่อ วัน ) ปริ มาณการขายโดยเฉลี่ ยของคอนเดนเสทอยู่ ที่ ป ระมาณ 13,400 บาร์เ รลต่ อ วัน โครงการ
มีการเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับการผลิต
โครงกำรจี 4/43
โครงการจี 4/43 ตั้งอยู่ในอ่าวไทย บริษัท ฯ มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 21.375 และมี Chevron เป็ นผู้ดาเนินการ โครงการ
มีสญ
ั ญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติและนา้ มันดิบร่วมกับโครงการบี 8/32 และ 9 เอ
ส าหรับ ปี 2563 โครงการไม่ มีก ารเจาะหลุมพัฒ นา ทั้ง นี ้โ ครงการมี ป ริ มาณการขายโดยเฉลี่ ย ของน ้า มัน ดิบ อยู่ ที่ ป ระมาณ
4,100 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 1 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 270 บาร์เรลเทียบเท่า
นา้ มันดิบต่อวัน)
โครงกำรสินภูฮ่อม (อียู-1 และอี 5 เหนือ)
โครงการสินภูฮ่อม ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น โดยมีบริษัท พีทีทีอีพี เอสพี เป็ นผู้ดาเนินการ และมีสัดส่วน
การร่วมทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมร้อยละ 80.48 หลังการเข้าซือ้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท APICO ร้อยละ 33.8 จากบริษัท Tatex
และร้อยละ 39 จากบริษัท Coastal Energy ในปี 2562 โดยบริษัท APICO มีสดั ส่วนการลงทุนร้อยละ 35 ในโครงการ ทัง้ นีโ้ ครงการมีสญ
ั ญา
ซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท. โดยก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งผ่านท่อไปยังโรงผลิตไฟฟ้านา้ พองของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.)
ในปี 2563 โครงการได้มีก ารเจาะหลุมผลิ ต เพิ่ มเติ ม เพื่ อ รัก ษาปริ มาณการขายโดยเฉลี่ ย ของก๊ า ซธรรมชาติ ที่ ป ระมาณ
90 ล้า นลูก บาศก์ฟุ ตต่อ วัน (หรื อ ประมาณ 15,400 บาร์เ รลเที ยบเท่า น ้ามัน ดิบ ต่อ วัน ) และปริ มาณการขายโดยเฉลี่ ยของคอนเดนเสท
ที่ประมาณ 280 บาร์เรลต่อวัน
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
โครงกำรบี 8/32 และ 9 เอ
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ ตั้ ง อยู่ น อกชายฝั่ งทะเลอ่ า วไทยที่ จั ง หวั ด ชุ ม พร บริ ษั ท ฯ มี สั ด ส่ ว นการร่ ว มทุ น ร้ อ ยละ 25
และมี Chevron เป็ นผู้ดาเนินการ โครงการมีสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติร ะยะยาวกับ ปตท. และมีสัญญาซือ้ ขายนา้ มันดิบแบบรายปี
รวมทัง้ การจาหน่ายในตลาดจรกับผูซ้ อื ้ นา้ มันดิบรายอื่น ๆ ด้วย
ในปี 2563 โครงการได้เจาะหลุมพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง รวมทั้งดาเนินการทา Waterflooding เพื่อรักษาระดับการผลิต น ้า มั น
โดยโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของนา้ มันดิบอยู่ที่ประมาณ 17,400 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติ
ที่ประมาณ 50 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 8,900 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน)
โครงกำรจี 4/48
โครงการจี 4/48 ตัง้ อยู่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทฯ มีสดั ส่วนการร่วมลงทุนร้อยละ 5 และมี Chevron
เป็ นผูด้ าเนินการ โดยโครงการมีสญ
ั ญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวและการจาหน่า ยนา้ มันดิบในตลาดจรร่วมกับโครงการคอนแทร็ค 3
ในปี 2563 โครงการมี ป ริมาณการขายโดยเฉลี่ ยของก๊ าซธรรมชาติ 6 ล้า นลูก บาศก์ฟุต ต่อ วัน (หรื อ ประมาณ 920 บาร์เ รล
เทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของนา้ มันดิบประมาณ 460 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรจี 1/61
โครงการจี 1/61 เป็ นโครงการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในทะเลอ่าวไทยภายใต้สญ
ั ญาแบ่งปั นผลผลิต ตัง้ อยู่บนพืน้ ที่สมั ปทาน
ที่จะสิน้ สุดลงในปี 2565 (แปลง 10-13 โครงการเอราวัณ) ซึ่งปัจจุบนั มีบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย เป็ นผูด้ าเนินการ โดยจากผลการประมูล
ยื่นขอสิทธิสารวจและผลิตปิ โตรเลียมแปลงสารวจในทะเลอ่าวไทยที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 2565-2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นัน้
บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (PTTEP ED) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และบริษัท เอ็มพี จี 2 (ประเทศไทย) จากัด
ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท มูบาดาลา ปิ โตรเลียม (ประเทศไทย) ได้รบั สิทธิในการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมแปลงจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ)
ตามสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 60 และ 40 ตามลาดับ โดยมี PTTEP ED เป็ นผูด้ าเนินการ และได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตเมื่อ วัน ที่
25 กุมภาพันธ์ 2562
สาหรับปี 2563 โครงการได้ดาเนินการเตรียมการอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเจรจาขอเข้าพืน้ ที่ การสร้างแท่นผลิตและท่อส่งก๊าซ
รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ เช่น การจ้างงาน การเจรจาสัญญาขายก๊าซ การเตรียมการจัดซือ้ จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
และยังคงดาเนินการประสานงานกับผู้รบั สัมปทานรายเดิมและกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน
สิทธิการดาเนินการและสามารถผลิตก๊าซฯ ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตได้
โครงกำรจี 2/61
โครงการจี 2/61 เป็ นโครงการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในทะเลอ่าวไทยภายใต้สญ
ั ญาแบ่งปั นผลผลิต ตัง้ อยู่บนพืน้ ที่สมั ปทาน
ที่จะสิน้ สุดลงในปี 2565 และ 2566 แปลง 15, 16, และ 17 (โครงการบงกช) ที่ ปัจจุบันบริษัทฯ เป็ นผู้ดาเนินการ โดยจากผลการประมูล
ยื่นขอสิทธิสารวจและผลิตปิ โตรเลียมแปลงสารวจในทะเลอ่าวไทยที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 2565-2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นัน้
บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (PTTEP ED) บริษัทในเครือของ ปตท.สผ. ได้รับสิทธิในการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
แปลงจี 2/61 (แหล่ ง บงกช) โดยมี สั ด ส่ ว นการร่ ว มทุ น ร้อ ยละ 100 และเป็ น ผู้ ด าเนิ น การ โดยได้ ล งนามสั ญ ญาแบ่ ง ปั น ผลผลิ ต
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
สาหรับปี 2563 โครงการได้ดาเนินงานในช่วงเตรียมงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงแผนการสร้างแท่นผลิต การสารวจสภาพพืน้ ทะเล
เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการติดตัง้ แท่นผลิตในปี 2564 และ 2565 อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 โครงการได้ลดค่าใช้จ่ายหลุมส ารวจลงเพื่ อ ให้
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

สอดคล้องกับสภาวะราคานา้ มันตกต่า ในขณะที่ยังคงเตรียมความพร้อมด้านอื่น ๆ โดยจะเริ่มเจาะหลุมสารวจและหลุมผลิตตัง้ แต่ปี 2564
เป็ น ต้น ไป เพื่ อ เตรี ย มผลิ ตก๊าซฯ ให้ไ ด้ต ามสัญ ญาแบ่ งปั น ผลผลิ ตที่อัต ราขั้นต่า 200 ล้า นลูก บาศก์ฟุ ตต่อ วัน ในปี 2565 และ 700 ล้า น
ลูกบาศก์ฟุตต่อวันในปี 2566
โครงกำรในพืน้ ที่คำบเกี่ยว
โครงกำรพืน้ ที่พัฒนำร่วมไทย-มำเลเซีย
โครงการพืน้ ที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียนัน้ บริษัท ฯ มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 50 โดยมีบริษัท Carigali-PTTEPI Operating
Company Sdn. Bhd. (CPOC) เป็ น ผู้ด าเนิ น การ ทั้ง นี ้ ปตท.สผ. และ PC JDA Ltd. ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ PETRONAS (บริ ษั ท น ้า มัน
แห่งประเทศมาเลเซีย) รวมถึงองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ (GSA) เพื่อนาส่งก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้
จากโครงการให้แก่ บริษัท ปตท. และ PETRONAS โดยนา้ มันดิบและคอนเดนเสทจะถูกจาหน่ายผ่านการประมูล
ในปี 2563 โครงการได้ดาเนินการเจาะหลุมผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอัตราการผลิต และดาเนินการเจาะหลุมประเมินผล
เพื่อหาศักยภาพเพิ่มเติมในการรองรับการลงทุนในอนาคต ทัง้ นี ้ โครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยที่ประมาณ 270 ล้านลูกบาศก์
ฟุ ต ต่ อ วัน (หรื อ ประมาณ 42,900 บาร์เ รลเที ย บเท่ า น ้า มั น ดิ บ ต่ อ วั น ) และปริ มาณการขายคอนเดนเสทเฉลี่ ย อยู่ ที่ ป ระมาณ 7,500
บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรจี 9/43
โครงการจี 9/43 ตั้ง อยู่ใ นอ่า วไทย โดยบริษัท ฯ มีส ัด ส่ว นการร่ว มทุน ร้อ ยละ 100 และเป็ น ผู ้ดาเนิน การ ปั จ จุบ ัน โครงการ
อยู่ในระหว่างการระงับการดาเนิ นการ เพื่อรอข้อยุติในเรื่องความขัด แย้ง ทางเขตแดนระหว่างรัฐบาลไทยกั บรัฐบาลกัมพูชา
2) โครงกำรต่ำงประเทศ ปตท.สผ. มีโครงการในต่างประเทศ โดยแบ่งออกตามภูมิภาค ดังนี ้
2.1) โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีต้ ั้งอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) สหพันธรัฐมาเลเซีย (มาเลเซีย)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยมีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี ้
โครงกำรซอติก้ำ
โครงการซอติกา้ เป็ นโครงการก๊าซธรรมชาติ ตัง้ อยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมา โดยบริษัท ฯ มีสดั ส่วน
การร่ว มทุน ร้อ ยละ 80 และเป็ น ผู ้ดาเนิน การ โดยมีห น่ว ยงานรัฐ บาลที่กากับ ดูแ ลกิจการการสารวจและผลิตปิ โ ตรเลียม ของเมียนมา
(Myanma Oil and Gas Enterprise หรือ MOGE) ร่วมทุนร้อยละ 20 ทั้งนีก้ ๊าซธรรมชาติจะขายให้แก่ ปตท. เพื่อใช้ในประเทศไทย ภายใต้
เงื่อนไข Take-or-Pay ตามสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวและบางส่วนขายให้แก่ MOGE เพื่อใช้ในเมียนมา ตามสัญญาซือ้ ขาย
ก๊ า ซธรรมชาติ ร ะยะยาว ทั้ง นี ้ก ารขนส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ จ ากโครงการซอติ ก้า มายัง ประเทศไทยนั้น บริ ษั ท ฯ และผู้ร่ ว มทุ น ได้ก่ อ สร้า ง
และด าเนิ น การวางท่ อ ส่ ง นอกชายฝั่ งและท่ อ ส่ ง บนบกจากโครงการซอติ ก้า ไปยัง ชายแดนประเทศไทย ภายใต้ชื่ อ บริ ษั ท Andaman
Transportation Limited (ATL) โดยได้เริ่มส่งก๊าซธรรมชาติให้ MOGE ในเดือนมีนาคม 2557 และขายให้แก่ ปตท. ในเดือนสิงหาคม 2557
ในปี 2563 โครงการได้ดาเนิ น การตามแผนพัฒ นาโครงการเฟส 1D (Field Development Plan) โดยได้เปิ ดประมูล
งานเหล็กโครงสร้าง (CFME) สาหรับแท่น หลุมผลิต และงานออกแบบด้า นวิศวกรรม จัดซือ้ ก่อสร้างและติดตั้ง ( EPCI) แท่นหลุมผลิ ต
ท่อส่งก๊าซและงานเชื่ อ มต่ อระบบในเดื อ นกรกฎาคม 2563 และผลการประมูลจะเสร็ จสิ ้นภายในเดื อ นกุ มภาพันธ์ 2564 โดยโครงการ
มีความคืบหน้าเป็ นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ทัง้ นี ้ ปริมาณการขายรวมของปี 2563 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 320 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ
50,700 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน)
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
โครงกำรยำดำนำ
โครงการยาดานาเป็ น โครงการก๊าซธรรมชาติ ข นาดใหญ่ ตั้งอยู่ในอ่าวเมาะตะมะของเมีย นมา บริษัท ฯ มี สัด ส่ ว น
การร่วมทุนร้อยละ 25.5 และมี Total E&P Myanmar (TEPM) เป็ นผูด้ าเนินการ ทัง้ นี ้ ก๊าซธรรมชาติจะถูกขายให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข
Take-or-Pay ตามสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว และบางส่วนขายให้แก่ MOGE เพื่อใช้ในเมียนมา โดยการขนส่งก๊า ซธรรมชาติ
จากโครงการยาดานามายัง ประเทศไทยนั้น บริษัท ฯ และผู้ร่ว มทุ น ได้ก่ อ สร้า งและด าเนิ น การวางท่ อส่ ง บนบกและท่ อ ส่ ง นอกชายฝั่ ง
จากโครงการยาดานาไปยั ง ชายแดนประเทศไทย ภายใต้ ชื่ อ Moattama Gas Transportation Company (MGTC) ต่ อ มา ปตท.
ได้ดาเนินการวางท่อส่งบนบกจากชายแดนประเทศไทยไปยังโรงผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) ในจั ง หวัด
ราชบุรี
ในปี 2563 โครงการได้เสร็จสิน้ งานเจาะหลุมผลิต จานวน 2 หลุมในแหล่งยาดานา และในปี 2564 มีแผนเจาะหลุม
ผลิตเพิ่มเติมอีก 2 หลุมในแหล่งยาดานาและบาดัมยา เพื่อรักษาระดับการผลิตและรองรับปริมาณการขายตามเงื่อนไขในสัญ ญาซื ้อ ขาย
ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นระยะยาว ทั้ง นี ้ โครงการมี ป ริ มาณการขายโดยเฉลี่ ย ของก๊ า ซธรรมชาติ ใ นปี 2563 ที่ 760 ล้า นลูก บาศก์ฟุ ต ต่ อ วั น
(หรือประมาณ 93,700 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน)
โครงกำรเยตำกุน
โครงการเยตากุนเป็ นโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท ตั้งอยู่ในอ่าวเมาะตะมะของเมียนมา โดยบริษัท ฯ
มี สัด ส่ ว นการร่ ว มทุ น ร้อ ยละ 19.31784 และมี PC Myanmar (Hong Kong) Limited เป็ น ผู้ด าเนิ น การ ทั้ง นี ้ ก๊ า ซธรรมชาติ จ ะถู ก ขาย
ให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay ตามสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว โดยการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากโครงการเยตากุน
มายังประเทศไทยนั้น บริษัทฯ และผู้ร่วมทุนได้ก่อสร้างและดาเนินการวางท่อส่งนอกชายฝั่ งและท่อส่งบนบก (ขนานไปกับท่อส่งของโครงการ
ยาดานา) จากโครงการไปยังชายแดนประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Taninthayi Pipeline Company (TPC)
ในปี 2563 โครงการได้ท าการแปลผลส ารวจคลื่ น ไหวสะเทื อ นแบบ 3 มิ ติ (3D Seismic) เพื่ อ ประเมิ น ศัก ยภาพ
ของปิ โตรเลียม และได้มีการดาเนินการก่อสร้างระบบ Refinery Acid Gas Removal Unit (AGRU) และการปรับปรุ งเครื่ องจักรเพิ่ ม เติ ม
เพื่ อ รัก ษาอัตราการผลิ ตอย่า งต่อ เนื่ อ ง โดยโครงการมี ปริ มาณการขายโดยเฉลี่ย ของก๊า ซธรรมชาติเท่ ากั บ 60 ล้า นลูก บาศก์ฟุตต่อวัน
(หรือประมาณ 8,700 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน) และคอนเดนเสทประมาณ 1,100 บาร์เรลต่อวัน ตามลาดับ
โครงกำรเมียนมำ เอ็ม 3
โครงการเมียนมา เอ็ม 3 ตัง้ อยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมา โดยบริษัทฯ มีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80
และเป็ นผูด้ าเนินการ ปัจจุบนั โครงการอยู่ระหว่างรอการอนุมตั ิแผนพัฒนาโครงการจากรัฐบาลเมียนมา เพื่อเข้าสู่ขนั้ ตอนการเจรจาสัญญา
ซือ้ ขายก๊าซฯ และทาวิศวกรรมเบือ้ งต้นต่อไป โดยเป็ นการพัฒนาเพื่อสนับสนุนโครงการ Gas to Power ในเมียนมา
ทั้ง นี ้ โครงการ Gas to Power คื อ โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากก๊ า ซธรรมชาติ ใ นเมี ย นมา เป็ น การลงทุ น ด้า นพลัง งาน
แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นนา้ จนถึงการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่ งประกอบด้วยการสารวจและการพัฒนาแหล่งผลิตปิ โตรเลีย ม ธุรกิจโรงไฟฟ้ า
จากก๊าซธรรมชาติ โครงข่ายระบบท่อ ส่งก๊า ซ โดยในเบือ้ งต้นบริษัท ฯ มีแผนในการส่งก๊ าซธรรมชาติจ ากโครงการซอติก้าและโครงการ
เมียนมา เอ็ม 3 เพื่อป้อนเป็ นเชือ้ เพลิงเข้าสู่โรงไฟฟ้าของโครงการขนาด 600 เมกะวัตต์ โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจาหน่ายในเมียนมา
ที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ปัจจุบนั โครงการ Gas to Power ได้รบั การอนุมตั ิ Notice to Proceed (NTP) จากรัฐบาลเมียนมาแล้ว
ในเดือนธันวาคม 2563 และจะเข้าสู่ขนั้ ตอนการศึกษาทางวิศวกรรม และการเจรจาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถประกาศ
การตัดสินใจลงทุนขัน้ สุดท้าย (FID) ได้ในปี 2565
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
โครงกำรเมียนมำ เอ็ม 11

โครงการเมี ยนมา เอ็ ม 11 ตั้ง อยู่ น อกชายฝั่ ง ทะเล อ่ า วเมาะตะมะของเมี ย นมา โดยบริ ษั ท ฯ มี สัด ส่ ว นการร่ วมทุน
ร้อยละ 100 และเป็ นผู้ดาเนินการ โครงการได้ยื่นขอคืนพืน้ ที่แปลงสารวจไปเมื่อเดือ นกันยายน 2562 ขณะนีอ้ ยู่ในระหว่างรอการอนุ มัติ
จากรัฐบาลเมียนมา
โครงกำรเมียนมำ เอ็มดี-7
โครงการเมียนมา เอ็มดี-7 ตั้งอยู่ในทะเลลึก อ่าวเมาะตะมะของเมียนมา โดยบริษัท ฯ เป็ นผู้ดาเนินการ และมีสัดส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 50 โดยในปี 2560 บริษัท Total E&P Myanmar (TEPM) ได้เข้าเป็ นผูร้ ่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50
โครงการได้เสร็จสิน้ การเจาะหลุมสารวจจานวน 1 หลุมในเดือนมีนาคม 2563 และไม่พบแหล่งปิ โตรเลียมที่มีศกั ยภาพ
เพียงพอต่อการพัฒนา โครงการได้ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพืน้ ที่แปลงสารวจในเดือนตุลาคม 2563 หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพัน
ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว โดยการคืนพืน้ ที่แปลงสารวจจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รบั อนุมตั ิจากรัฐบาลเมียนมา
โครงกำรเมียนมำ เอ็มโอจีอี 3
โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 เป็ นโครงการบนบกในเมียนมา บริษัทฯ เป็ นผูด้ าเนินการและมีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ
77.5 โครงการได้ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพืน้ ที่แปลงสารวจในเดือนกรกฎาคม 2563 หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิตครบถ้วนแล้ว โดยการคืนพืน้ ที่แปลงสารวจจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รบั อนุมตั ิจากรัฐบาลเมียนมา
โครงกำรมำเลเซีย
เมื่ อ วัน ที่ 21 มี น าคม 2562 บริ ษั ท PTTEP HK Offshore Limited บริ ษั ท ย่ อ ยของ ปตท.สผ. ได้เ ข้า ซื ้อ ธุ ร กิ จ ทั้ง หมด
ของบริษัท Murphy Oil Corporation (Murphy) ที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย โดยการเข้าซือ้ บริษัทดังกล่าวได้เสร็จสิน้ และมีผลสมบูรณ์ในเดื อน
กรกฎาคม 2562 ภายหลังการเข้าซือ้ ปตท.สผ. ได้รวมการลงทุนในโครงการทั้ง หมดในประเทศมาเลเซีย ภายใต้ชื่อโครงการมาเลเซี ย
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการมาเลเซี ย : แปลงเค เป็ นแหล่งผลิตนา้ มัน ตั้งอยู่ใ นทะเลนา้ ลึก นอกชายฝั่ งรัฐ Sabah ประเทศมาเลเซี ย
ประกอบด้วยแหล่งคิเค่ห์ แหล่งเซียกัป นอร์ท -เปไตย (SNP) และแหล่งกูมูสุท -คาคัป (GK) โดยบริษัทฯ เป็ นผู้ดาเนินการในแหล่ง คิ เ ค่ ห์
และแหล่ง SNP และมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 56 และร้อยละ 22.4 ตามลาดับ สาหรับแหล่ง GK ซึ่งมี Shell เป็ นผู้ดาเนินการ บริษัท ฯ
มีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 6.4
ในปี 2563 โครงการมี ป ริ มาณการผลิ ต น ้า มั น ดิ บ เฉลี่ ย ประมาณ 27,800 บาร์เ รลต่ อ วัน และมี ป ริ ม าณการผลิ ต
ก๊าซธรรมชาติประมาณ 25 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 4,600 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน) โดยในปี 2564 โครงการมีแผน
ในการเจาะหลุมผลิต (Infill Well) ในแหล่ง SNP และแหล่ง GK
โครงการมาเลเซีย: ซาราวัก เอสเค 309 และเอสเค 311 เป็ นแหล่งผลิตนา้ มันและก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเล
น ้า ตื ้น นอกชายฝั่ งซาราวัก ประเทศมาเลเซี ย บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ด าเนิ น การและมี สัด ส่ ว นการร่ ว มทุ น ร้อ ยละ 42 ในแหล่ ง อี ส ต์แ พทริ เ ซี ย
และร้อยละ 59.5 ในพืน้ ที่ส่วนที่เหลือ
ในปี 2563 ทางโครงการมีปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยของนา้ มันดิบและคอนเดนเสท ประมาณ 20,200 บาร์เรลต่อวัน
และมีปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติประมาณ 190 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 33,800 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ
ต่ อ วัน ) โดยในปี 2564 โครงการมี แ ผนพัฒ นาแหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ เ พอร์มานิ ส และเตรี ย มการเจาะหลุมผลิ ต เพื่ อ เพิ่ มระดับ การผลิ ต
จากแท่นการผลิตที่มีอยู่เดิม
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
โครงการมาเลเซีย: แปลงเอช เป็ นแหล่งก๊าซธรรมชาติ ที่อยู่ ร ะหว่า งการพัฒ นา ตั้งอยู่ในทะเลนา้ ลึก นอกชายฝั่ ง
รัฐ Sabah ประเทศมาเลเซีย บริษัทฯ เป็ นผูด้ าเนินการและมีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 56 ในแหล่งโรตัน และร้อยละ 42 ในพืน้ ที่ส่วนที่เหลือ
โครงการได้ ด าเนิ น การก่ อ สร้า ง Subsea Infrastructure แล้ ว เสร็ จ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และท าการทดสอบ
ความสามารถในการรับแรงดันของอุปกรณ์ใต้นา้ (System Pressure Test) ก่อนที่จะเริ่มผลิต (First Gas) ตามแผนในปลายไตรมาสที่ 3
พบว่ า อุ ป กรณ์ ใ ต้ น ้า (Subsea Component) ของหลุ ม ผลิ ต ไม่ ผ่ า นการทดสอบ อย่ า งไรก็ ต าม เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วไม่ มี ผ ลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โครงการจึงดาเนินการแก้ปัญหาและมีความพยายามที่จะเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติให้ได้เร็วที่สดุ ในปี 2564 โดยมีกาลังการผลิต
ก๊าซธรรมชาติสงู สุดที่ 270 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
โครงการมาเลเซีย: ซาราวัก เอสเค 410 บี ตั้งอยู่นอกชายฝั่ งซาราวักของมาเลเซีย บริษัท ฯ มีสัดส่วนการร่วมทุ น
ร้อยละ 42.5 และเป็ นผูด้ าเนินการ จากผลความสาเร็จในหลุมเจาะสารวจในปี 2562 โครงการได้ดาเนินการเจาะหลุมประเมิ นศักยภาพ
Lang Lebah-2 ในเดื อ นกั น ยายน 2563 และคาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ในเดื อ นมกราคม 2564 พร้อ มกั น นี ้โ ครงการได้ส รุ ป ผลการศึ ก ษา
เชิงวิศวกรรมขั้นต้นในการพัฒนาแหล่ง Lang Lebah โดยมีทั้งการผลิตก๊าซธรรมชาติจากนอกชายฝั่ ง และส่ง มาปรับปรุ งคุณภาพบนฝั่ ง
ก่อนขายให้แก่ปิโตรนาส แอลเอ็นจี คอมเพล็กซ์ (Petronas LNG Complex) ทัง้ นีใ้ นปี 2564 โครงการจะเริ่มการออกแบบวิศวกรรมเบือ้ งต้น
Front End Engineering Design (FEED) และคาดว่าจะสามารถประกาศการตัดสินใจลงทุนขัน้ สุดท้าย (FID) ได้ในปี 2565
โครงการมาเลเซีย : ซาราวั ก เอสเค 314 เอ ตั้ง อยู่ ใ นทะเลนา้ ตืน้ นอกชายฝั่ งของรัฐ ซาราวัก มาเลเซี ย บริ ษั ท ฯ
มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 59.5 และเป็ นผู้ดาเนินการ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดาเนินการศึกษาด้านธรณีวิทยาและอยู่ระหว่างการประเมิน
ศักยภาพทางปิ โตรเลียม ด้วยวิธีประมวลผลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ (3D Seismic Reprocessing) เพื่อเตรียมการเจาะหลุมสารวจ
จานวน 2 หลุมในปี 2565
โครงการมาเลเซีย: ซาราวัก เอสเค 417 ตัง้ อยู่ในทะเลนา้ ตืน้ นอกชายฝั่งของรัฐซาราวัก มาเลเซีย บริษัท ฯ มีสดั ส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็ นผูด้ าเนินการ โครงการได้เริ่มเจาะหลุมสารวจ Dokong-1 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในต้นเดือนมกราคม 2564 นอกจากนีโ้ ครงการยังวางแผนเจาะหลุมสารวจเพิ่มอีก 1 หลุม ในปี 2564 ทั้งนีจ้ ากการปรับกลยุทธ์การสารวจ
ในปี 2563 โครงการได้ยื่นขอขยายระยะเวลาการสารวจออกไปอีก 2 ปี จากปี 2564 เป็ นปี 2566 เพื่อพิจารณาเจาะหลุม สารวจเพิ่ มอี ก
1 หลุม ภายในปี 2565
โครงการมาเลเซีย: ซาราวัก เอสเค 438 ตัง้ อยู่ในทะเลนา้ ตืน้ นอกชายฝั่งของรัฐซาราวัก มาเลเซีย บริษัท ฯ มีสดั ส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็ นผูด้ าเนินการ ซึ่งจากการปรับกลยุทธ์การสารวจในปี 2563 โครงการได้ยื่นขอขยายระยะเวลาการสารวจออกไป
อีก 2 ปี จากปี 2564 เป็ นปี 2566 เพื่อทาการเจาะหลุมสารวจ 2 หลุม ในปี 2564 และใช้ผลหลุมเจาะดังกล่าวในการพิจารณาหลุมเจาะ
สารวจอีก 1 หลุมในปี 2565

โครงการมาเลเซีย : ซาราวั ก เอสเค 405 บี ตั้ง อยู่ ใ นทะเลน ้าตืน้ นอกชายฝั่ งของรัฐซาราวัก มาเลเซี ย บริ ษั ท ฯ
มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 59.5 และเป็ นผู้ดาเนินการ จากการปรับกลยุทธ์การสารวจในปี 2563 โครงการได้ยื่นขอและได้รับการอนุมัติ
การขยายระยะเวลาการสารวจออกไปอีก 1 ปี จากปี 2563 เป็ นปี 2564 เพื่อทาการเจาะหลุมสารวจ 1 หลุม ในปี 2564
โครงการมาเลเซีย: เพนนินซูลาร์พีเอ็ม 407 ตั้งอยู่ในทะเลนา้ ตืน้ นอกชายฝั่ งของเพนนินซูลาร์ มาเลเซีย บริษัทฯ
มีสดั ส่วนการร่วมลงทุนร้อยละ 55 และเป็ นผูด้ าเนินการ ในปี 2563 โครงการได้สรุปผลการศึกษาทางธรณีวิทยาและศักยภาพทางปิ โตรเลียม
ในเบื ้อ งต้น และได้ ป รับ กลยุ ท ธ์ก ารส ารวจ โดยวางแผนด าเนิ น การประมวลข้ อ มูล คลื่ นไหวสะเทื อ นแบบ 3 มิ ติ ในปี 2564 เพื่ อ ใช้
ในการพิจารณาเลือกเจาะหลุมสารวจจานวน 2 หลุมในปี 2565
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โครงการมาเลเซีย: เพนนินซูลาร์ พีเอ็ม 415 ตั้งอยู่ในทะเลนา้ ตืน้ นอกชายฝั่ งของเพนนินซูลาร์ มาเลเซีย บริษัทฯ
มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 70 และเป็ นผู้ดาเนินการ ในปี 2563 โครงการได้ทาการเจาะหลุมสารวจ JELAWAI-1 & ST1 และ BEBARU-1
เพื่อประเมินศักยภาพทางปิ โตรเลียมในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ในขณะนีโ้ ครงการอยู่ระหว่างการศึกษาและประเมิ นผลหลุ ม
หลังการเจาะ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2564 และจะใช้ผลการศึกษาดังกล่าวในการประเมินศักยภาพปิ โตรเลียมและวางแผน
กลยุทธ์ในการสารวจในลาดับต่อไป
โครงกำรเวียดนำม 9-2
โครงการเวียดนาม 9-2 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม บริษัท ฯ มีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 25 และมี Hoan-Vu Joint Operating Company เป็ นผู้ดาเนินการ นา้ มันดิบที่ผลิตได้จะถูกจาหน่ายให้กับโรงกลั่นภายในประเทศ
ส่วนก๊าซธรรมชาติจะขายให้แก่ PetroVietnam Gas ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจของเวียดนามเพื่อใช้ภายในประเทศ
ในปี 2563 โครงการสามารถรักษาระดับการผลิตได้ตามเป้าหมาย โครงการมีปริมาณการขายเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติ
14 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 2,900 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน) และมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของนา้ มันดิบประมาณ
4,200 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรเวียดนำม 16-1
โครงการเวี ย ดนาม 16-1 ตั้ง อยู่ น อกชายฝั่ งทะเลของเวี ย ดนาม บริ ษั ท ฯ มี สัด ส่ ว นการร่ ว มทุ น ร้อ ยละ 28.5 และ
มี Hoang Long Joint Operating Company เป็ นผูด้ าเนินการ นา้ มันดิบที่ผลิตได้ถูกจาหน่ายให้กับโรงกลั่นภายในประเทศ และส่งออกโดย
ผ่ า นการประมูล ในส่ ว นของก๊ าซธรรมชาติ จ ะถูกจ าหน่ ายให้แ ก่ Vietnam Oil and Gas Group ซึ่ ง เป็ น รัฐ วิ สาหกิจของเวี ยดนามเพื่อใช้
ภายในประเทศ
โครงการได้เจาะหลุมประเมิน จานวน 1 หลุม และเริ่มผลิตในไตรมาส 2 ปี 2563 และอยู่ระหว่างการเตรียมการเจาะหลุม
พัฒ นาอี ก 4 หลุมในปี 2564 เพื่ อ รัก ษาระดับ การผลิ ต ให้ไ ด้ต ามเป้ า หมาย ทั้ง นี ้ โครงการมี ป ริ มาณการขายเฉลี่ ย ของก๊ า ซธรรมชาติ
7 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 1,700 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน) และมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของนา้ มันดิบประมาณ
13,500 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรเวียดนำม บี และ 48/95
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 ตัง้ อยู่นอกชายฝั่งทะเลของเวียดนาม บริษัทฯ มีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 8.5 และมี
PetroVietnam เป็ นผู้ดาเนินการ โครงการได้รับการอนุมัติแผนพัฒนาโครงการ (Field Development Plan) เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ปั จจุบัน
โครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ต่อไป ทั้งนี ้ คาดว่าจะเริ่มผลิตปิ โตรเลียม
เชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ ใ นช่ ว งปลายปี 2567 ซึ่ ง เมื่ อ รวมกั บ โครงการเวี ย ดนาม 52/97 จะมี ก าลั ง การผลิ ต ที่ จ ะค่ อ ย ๆ เพิ่ มไปสู่ ร ะดั บ 490
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
โครงกำรเวียดนำม 52/97
โครงการเวี ย ดนาม 52/97 ตั้ง อยู่ น อกชายฝั่ งทะเลของเวี ย ดนาม บริ ษั ท ฯ มี สัด ส่ ว นการร่ ว มทุ น ร้อ ยละ 7 และมี
PetroVietnam เป็ นผู้ดาเนินการ โครงการได้รับการอนุมัติแผนพัฒนาโครงการ (Field Development Plan) เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ปั จจุบัน
โครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ต่อไป ทั้งนี ้ คาดว่าจะเริ่มผลิตปิ โตรเลียม
เชิ ง พาณิ ช ย์ไ ด้ใ นช่ ว งปลายปี 2567 ซึ่ ง เมื่ อ รวมกั บ โครงการเวี ย ดนาม บี และ 48/95 จะมี ก าลัง การผลิ ต ที่ จ ะค่ อ ย ๆ เพิ่ มไปสู่ร ะดั บ
490 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ส่วนที่ 2 หน้า 50

��������������������������������������

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

61

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
โครงกำรนำทูน่ำ ซี เอ
โครงการนาทูน่า ซี เอ ตัง้ อยู่ทางฝั่งตะวันตกของทะเล Natuna ในอินโดนีเซีย โดยในปี 2556 บริษัท PTTEP Netherlands
Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH) บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ร่วมกันกับบริษัท Pertamina Hulu Energy
บริษัทย่อยของ Pertamina ในอัตราส่วนร้อยละ 50 : 50 เพื่อเข้าซือ้ บริษัทย่อยของบริษัท Hess Corporation ซึ่งถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 23
ในโครงการดังกล่าว ทาให้ ปตท.สผ. มีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 11.5 และมี Premier Oil เป็ นผูด้ าเนินการ โดยนา้ มันดิบและคอนเดนเสท
ที่ผลิตได้ถูกจาหน่ายให้บ ริษั ท นา้ มัน แห่ง ชาติ ของอิน โดนีเซีย (Pertamina) ในส่วนของก๊า ซธรรมชาติ จะถูกจาหน่ ายผ่า นทางท่ อเพื่ อ ใช้
ภายในประเทศสิงคโปร์
ในปี 2563 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 210 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 35,900
บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของนา้ มันดิบอยู่ที่ประมาณ 2,100 บาร์เรลต่อวัน และมีแผนดาเนินการ
เจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม 2 หลุมในปี 2564 เพื่อรักษาศักยภาพและอัตราการผลิตของโครงการ
2.2)
ที่สาคัญ ดังนี ้

โครงกำรในเอเชียกลำง: ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีต้ งั้ อยู่ในสาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยมีการดาเนินกิจกรรม
โครงกำรดุงกำ

โครงการดุ ง กาเป็ น แหล่ ง ผลิต น ้า มัน บนบก ตั้ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวัน ตกของสาธารณรัฐคาซัค สถาน บริ ษั ท ฯ มี สัด ส่ ว น
การร่วมทุนร้อยละ 20 และมี Total เป็ นผู้ดาเนินการ ในปี 2563 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของนา้ มันดิบอยู่ที่ประมาณ 11,600
บาร์เรลต่อวัน และมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 2 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 320 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ
ต่อวัน) นอกจากนั้น โครงการยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง Dunga Phase 3 เพื่อขยายการผลิตเพิ่มขึน้ เป็ น 17,000-18,000 บาร์เรลต่อวัน
ในปี 2565
2.3) โครงกำรในตะวันออกกลำง: ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีต้ งั้ อยู่ในรัฐสุลต่านโอมาน (โอมาน) และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ (ยูเออี) โดยมีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี ้
โครงกำรพีดีโอ (แปลง 6)
โครงการพีดีโอ (แปลง 6) เป็ นแปลงสัมปทานบนบกที่มีศักยภาพและขนาดใหญ่ ที่สุดในโอมาน ตั้งอยู่บริเวณกลาง
ประเทศ ครอบคลุมพืน้ ที่ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ บริษัท ฯ มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 2 โดยมี Petroleum Development Oman
(PDO) เป็ นบริ ษั ท ร่ ว มซึ่ ง เป็ นผู้ ด าเนิ น การ (Operating Consortium) ในปี 2563 โครงการได้ ล ดก าลั ง การผลิ ต ตามข้ อ ตกลง
ของกลุ่มประเทศ OPEC+ เพื่ อ พยุ ง ราคาน ้า มัน ซึ่ ง ตกต่ าจากความต้อ งการใช้ที่ ลดลง โดยมี ป ริ มาณการขายโดยเฉลี่ย ของน ้า มันดิบ
ประมาณ 552,200 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรมุคไคซนำ (แปลง 53)
โครงการมุคไคซนา (แปลง 53) เป็ นแหล่งผลิตนา้ มันบนบกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโอมาน บริษัท ฯ มีสัดส่วน
การร่ ว มทุ น ร้อ ยละ 1 และมี Occidental Petroleum เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ โดยในปี 2563 โครงการได้ ล ดก าลั ง การผลิ ต ตามข้ อ ตกลง
ของกลุ่มประเทศ OPEC+ เพื่ อ พยุ ง ราคาน ้า มัน ซึ่ ง ตกต่า จากความต้อ งการใช้ที่ ล ดลง และมี ป ริ มาณการขายโดยเฉลี่ ยของน ้า มันดิบ
ประมาณ 81,900 บาร์เรลต่อวัน

ส่วนที่ 2 หน้า 51

62

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

��������������������������������������

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
โครงกำรโอมำน ออนชอร์ แปลง 12

ในเดื อ นกุ มภาพัน ธ์ 2563 บริ ษั ท พี ที ที อี พี มี น า จ ากั ด (PTTEP MENA Limited) บริ ษั ท ย่ อ ยของ ปตท.สผ. ร่ ว มกั บ
บริ ษั ท โททาล อี แ อนด์พี โอมาน บล็ อ ก 12 บี . วี . ได้ ล งนามในสั ญ ญา EPSA (Exploration and Production Sharing Agreement)
เพื่อรับสิทธิในการดาเนินการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในแปลง 12 จาก Ministry of Oil and Gas of the Sultanate of Oman โดยมีสดั ส่วน
การลงทุนสาหรับบริษัท PTTEP MENA Limited ที่รอ้ ยละ 20 และบริษัท Total E&P Oman Block 12 B.V. ที่รอ้ ยละ 80 และเป็ นผูด้ าเนินการ
แปลง 12 เป็ นแปลงสารวจก๊าซธรรมชาติ บนบกขนาดใหญ่ มีพืน้ ที่ประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเ วณ
ตอนกลางของโอมาน ปั จ จุ บัน โครงการอยู่ ร ะหว่ างดาเนิ น การศึก ษาทางธรณี วิ ท ยาและธรณี ฟิ สิ กส์ และเตรี ย มการเจาะหลุมสารวจ
จานวน 1 หลุมในปี 2564
โครงกำรอำบูดำบี ออฟชอร์ 1
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1 ตั้งอยู่นอกชายฝั่ งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี ยูเออี โดยบริษัท ฯ
มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 และมีบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. เป็ นผูด้ าเนินการ ปั จจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยา
และประเมินศักยภาพปิ โตรเลียมเพื่อวางแผนสารวจต่อไป
โครงกำรอำบูดำบี ออฟชอร์ 2
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 ตั้งอยู่นอกชายฝั่ งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี ยูเออี โดยบริษัท ฯ
มีสดั ส่วนการลงทุนร้อยละ 30 และมีบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. เป็ นผูด้ าเนินการ
ปั จจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิ โตรเลียมเพื่อเตรียมการเจาะหลุมสารวจ
หลุมแรก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทาให้แผนการเจาะหลุมถูกเลื่อนจากปี 2563
ไปเป็ นปี 2564
โครงกำรอำบูดำบี ออฟชอร์ 3
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 3 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี ยูเออี บริษัท PTTEP
MENA Limited ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ ปตท.สผ. ร่ ว มกั บ บริ ษั ท Eni Abu Dhabi B.V. ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ Eni ได้ช นะการประมู ล
แปลงส ารวจใน Abu Dhabi’s Block Bid Round เพื่ อ รับ สิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น การส ารวจและผลิต ปิ โ ตรเลี ยมในแปลงส ารวจออฟชอร์ 3
และได้ล งนามในสัญ ญาสัมปทานกั บ The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) เมื่ อ วัน ที่ 21 ธั น วาคม 2563 โดยมี สัด ส่ ว น
การลงทุนสาหรับบริษัท PTTEP MENA Limited ที่รอ้ ยละ 30 และบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. ที่รอ้ ยละ 70 และเป็ นผูด้ าเนินการ
แปลงออฟชอร์ 3 มีขนาดพืน้ ที่ 11,660 ตารางกิโลเมตร เป็ นแปลงสารวจนอกชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ จากที่มีการเปิ ด
ประมูลทัง้ หมดในยูเออี
2.4) โครงกำรในแอฟริ ก ำ: ปตท.สผ. มี โ ครงการในภู มิภ าคนี ้ตั้ง อยู่ใ นสาธารณรัฐประชาธิ ป ไตยประชาชนแอลจีเรีย
(แอลจีเรีย) สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) และสาธารณรัฐแองโกลา (แองโกลา) โดยมีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี ้
โครงกำรแอลจีเรีย 433เอ และ 416บี
โครงการแอลจีเ รี ย 433เอ และ 416บี ตั้ง อยู่ บ นบก ทางทิ ศ ตะวัน ออกของแอลจีเ รี ย บริ ษั ท ฯ มี สัด ส่ ว นการร่ วมทุน
ร้อยละ 35 และมี Groupement Bir Seba (Joint Operating Company) เป็ นผูด้ าเนินการ โดยในปี 2563 กลุ่ม OPEC+ มีนโยบายลดกาลัง
การผลิ ต น ้า มัน ดิ บ ลง เนื่ อ งจากภาวะราคาน ้า มัน ตกต่ า เป็ น ผลให้ท างโครงการมี ปริ มาณการขายโดยเฉลี่ ย ของน ้า มัน ดิ บ ประมาณ
2,800 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2563
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โครงกำรแอลจีเรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ
โครงการแอลจีเ รีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ตั้งอยู่บนบก ทางทิศตะวันออกของแอลจีเ รีย บริษัท ฯ มีสัดส่วนการร่ ว มทุ น
ร้อยละ 24.5 และเป็ นผูด้ าเนินการ
โครงการได้บ รรลุข้อ ตกลงเพื่ อ เริ่ มพัฒนาโครงการระยะที่ 1 ตามแผนพัฒ นาที่ ได้รับ อนุ มัติจาก ALNAFT (Agence
Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures – หน่วยงานกากับดูแลการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม) โดยได้เริ่ม
ดาเนินการพัฒนาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 และคาดว่าจะเริ่มผลิตในปี 2564 ด้วยกาลังการผลิตประมาณ 10,000-13,000 บาร์เรลต่อวัน
พร้อมทัง้ มีแผนระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตในปี 2568 เป็ น 50,000-60,000 บาร์เรลต่อวัน
นอกจากนี ้ ในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายสัดส่วนการลงทุน (Asset Sale and Purchase
Agreement) เพื่ อ เข้ า ซื ้อ สั ด ส่ ว นการลงทุ น ในโครงการเพิ่ ม อี ก ร้อ ยละ 24.5 จาก CNOOC ซึ่ ง เป็ น ผู้ ร่ ว มลงทุ น รายหนึ่ ง ในโครงการ
โดยการเข้าซือ้ ดังกล่าวจะเสร็จสิน้ เมื่อได้รับการยืนยันและประกาศอย่างเป็ น ทางการโดยรัฐบาลแอลจีเ รีย ภายหลังการเข้าซือ้ บริษัท ฯ
จะมี สั ด ส่ ว นการลงทุ น เพิ่ ม ขึ ้น จากร้อ ยละ 24.5 เป็ น ร้อ ยละ 49 โดยมี SONATRACH ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท น ้า มั น แห่ ง ชาติ ข องแอลจี เ รี ย
เป็ นผูร้ ่วมลงทุนหลักในสัดส่วนร้อยละ 51
โครงกำรโมซัมบิก แอเรีย 1
โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 เป็ นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชายฝั่ งของประเทศโมซัมบิก ปั จจุบัน
อยู่ในระหว่างการพัฒนา (Development Phase) บริษัทฯ มีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 8.5 และมี Total S.A. เป็ นผูด้ าเนินการ

ในปี 2563 การปรับ พื ้น ที่ ก่อ สร้างโครงการ (Afungi Site Improvement) ซึ่ ง ประกอบด้วยสนามบิน ภายในโครงการ
อาคารที่พักอาศัยพนักงาน ถนนทางเข้าโครงการ และท่าเรือขนส่งอุปกรณ์ช่ัวคราว แล้วเสร็จเป็ นที่เรียบร้อยตามแผนงาน แม้ว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งทาให้มีความจาเป็ นต้องหยุดงานก่อสร้างทั้ง หมด
ประมาณ 2 เดือน และได้กลับมาดาเนินการก่อสร้างอีกครัง้ ในเดือนมิถุนายน และสามารถเร่งรัดความคืบหน้าในงานก่อสร้างโรงงาน LNG
ให้เ ป็ น ไปตามแผนงาน ในส่ ว นงานจั ดหาเรื อ ขนส่ง LNG โครงการได้คัดเลือ กบริ ษัท เจ้าของเรื อ ขนส่ ง LNG (LNG Ship-owner) เป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขัน้ ตอนการสรุปและทาสัญญาเช่าเรือขนส่ง LNG (Time Charter Party Agreement)
นอกจากนี ้ โครงการได้ลงนามสัญญาเงิ นกู้ในรู ป แบบ Project Finance วงเงิ น 14,900 ล้า นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ โดยปัจจุบนั อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อเบิกเงินกู้ ทัง้ นี ้ โครงการยังคงกาหนดแผนการผลิต
ปิ โตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2567 ตามเดิม
โครงกำรแปลง 17/06
โครงการแปลง 17/06 ตั้ง อยู่ น อกชายฝั่ งทางทิ ศตะวัน ตกของแองโกลา บริ ษั ท ฯ มี สัด ส่ ว นการร่ ว มทุ น ร้อ ยละ 2.5
และมี Total E&P Oman Block 12 B.V. เป็ นผูด้ าเนินการ โครงการเป็ นส่วนหนึ่งของการเข้าซือ้ บริษัท Partex Holding B.V. (Partex) ปัจจุบนั
โครงการอยู่ ร ะหว่ า งการออกแบบทางด้ า นวิ ศ วกรรม Front End Engineering Design (FEED) เพื่ อ พั ฒ นาแหล่ ง น ้า มั น Begonia
ในอนาคต
2.5) โครงกำรในออสตรำเลเชีย ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้ จานวน 1 โครงการ ซึ่งมี 7 แปลงสัมปทานตั้งอยู่ ใ น
เครือรัฐออสเตรเลีย (ออสเตรเลีย) ที่อยู่ระหว่างการสารวจในทะเลติมอร์ มีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี ้
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โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย
- แหล่งแคช เมเปิ ล (AC/RL7) แหล่งออร์คิด (AC/P54) และแหล่งโอลิเวอร์ (AC/RL12) ทั้ง 3 แปลงเป็ นแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติ โดยมีแปลงหลัก ได้แก่ แหล่งแคช-เมเปิ ล และแหล่งออร์คิด ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ ส่วนแหล่งโอลิเวอร์อยู่ระหว่างทาการศึกษาทางธรณีวิทยาเพิ่มเติม
- แหล่งเทนนาเชียส (AC/RL4) แปลง AC/RL4 เป็ นแหล่งนา้ มันดิบ ในปี 2563 ได้รับการต่ออายุเพื่อดาเนินการปิ ด
สละหลุมถาวรตามภาระผูกพันในสัมปทานให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 ก่อนที่จะคืนพืน้ ที่สมั ปทานต่อไป
- แหล่งออดาเชียส (AC/RL6) แหล่งคาทานดรา (AC/RL10) และแหล่งชาลิส (AC/L3) ทัง้ 3 แปลงเป็ นแหล่งนา้ มันดิบ
โดยในปี 2563 โครงการได้ทาการศึกษาเพิ่มเติมทางธรณีวิทยาของแหล่งออดาเชียส และแหล่งคาทานดรา รวมถึงการพิจารณาหาแนวทาง
บริหารจัดการทัง้ 3 แปลงที่เหมาะสม
2.6) โครงกำรในอเมริกำเหนือและใต้ ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา สหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล (บราซิล) และสหรัฐเม็กซิโก (เม็กซิโก) โดยมีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี ้
โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ตั้งอยู่ในแคว้นอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา บริษัท ฯ มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100
และเป็ น ผู้ ด าเนิ น การในแหล่ ง Thornbury, Hangingstone และ South Leismer ปั จ จุ บั น โครงการมี แ นวทางที่ จ ะคื น พื ้น ที่ ทั้ ง หมด
ของโครงการ โดยปัจจุบนั อยู่ระหว่างเตรียมการปิ ดสละหลุมถาวรในพืน้ ที่ และทาการฟื ้ นฟูพนื ้ ที่ในปี 2564 เพื่อให้กลับสู่สภาพเดิม
โครงกำรโปติกัวร์
โครงการโปติกัวร์ เป็ นแหล่งผลิตนา้ มันบนบก ตัง้ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล บริษัท ฯ มีสดั ส่วนการร่ว มทุ น
ร้อยละ 50 และเป็ นผูด้ าเนินการ โดยในปี 2563 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของนา้ มันดิบประมาณ 190 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1
โครงการบาราริ น เนี ย ส์ เอพี 1 ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณแอ่ ง Barreirinhas นอกชายฝั่ งทางตะวัน ออกของบราซิ ล บริ ษั ท ฯ
มีสัดส่วนการร่วมทุ น ร้อยละ 25 และมีบริษัท Shell Brasil Petroleo Ltda. เป็ นผู้ดาเนินการ แปลงสารวจของโครงการมี 4 แปลงสารวจ
ประกอบไปด้วย BAR-M-215 BAR-M-217 BAR-M-252 และ BAR-M-254 ปั จจุบันโครงการอยู่ร ะหว่า งรอการอนุญาตจากหน่ว ยงาน
รัฐบาลสาหรับการเจาะหลุมสารวจ
โครงกำรบรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23
โครงการบราซิล บี เ อ็ ม อี เ อส 23 ตั้ง อยู่ บ ริ เ วณแอ่ ง Espirito Santo นอกชายฝั่ งทางตะวัน ออกของบราซิ ล บริ ษั ท ฯ
มี สัด ส่ ว นการร่ ว มทุ น ร้อ ยละ 20 และมี บ ริ ษั ท Petrobras เป็ น ผู้ด าเนิ น การ โดยในปี 2563 โครงการได้รับ อนุ มัติ จ ากรัฐ บาลบราซิ ล
ในการคืนพืน้ ที่บางส่วน และขยายวันสิน้ สุดของช่วงเวลาสารวจออกไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ปั จจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษา
ด้านธรณีวิทยาและศักยภาพปิ โตรเลียมเพื่อการพัฒนาในอนาคต
โครงกำรเม็กซิโก แปลง 12 (2.4)
โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4) ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Mexican Ridges ทางตะวันตกของอ่าวเม็กซิโก บริษัท ฯ มีสัดส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 20 และมีบริษัท Petronas เป็ นผู้ดาเนินการ ในปี 2562 รัฐบาลเม็กซิโก (National Hydrocarbons Commission: CNH)
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ได้อ นุ มัติ ร ะยะเวลาส ารวจ 4 ปี (13 มิ ถุ น ายน 2562 ถึ ง 12 มิ ถุ น ายน 2566) ปั จ จุ บัน โครงการอยู่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาทางธรณี วิ ท ยา
และประเมินศักยภาพปิ โตรเลียม เพื่อเตรียมการเจาะหลุมสารวจ 1 หลุมในปี 2564
โครงกำรเม็กซิโก แปลง 29 (2.4)
โครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4) ตัง้ อยู่บริเวณแอ่ง Campeche ทางใต้ของอ่าวเม็กซิโก โดยบริษัทฯ มีสดั ส่วนการลงทุน
ร้อ ยละ 16.67 และมี บ ริ ษั ท Repsol เป็ น ผู้ด าเนิ น การ ในปี 2563 โครงการได้ด าเนิ น การเจาะหลุ มส ารวจจ านวน 2 หลุม (Polok-1
และ Chinwol-1) เสร็จสิน้ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผลการเจาะทัง้ สองหลุมประสบความสาเร็จในการค้นพบศักยภาพนา้ มันดิบ ปัจจุบนั
โครงการยื่นขออนุ มัติแผนการเจาะหลุมประเมิ นต่อ หน่วยงานรัฐบาลของเม็กซิ โก และการเตรียมการเพื่อ เจาะหลุมประเมิน ในปี 2564
สาหรับการวางแผนการพัฒนาปิ โตรเลียมในอนาคต
โครงกำรที่ขำยและคืนสิทธิในปี 2563
โครงกำร AC/RL5
โครงการ AC/RL5 เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการพี ที ที อี พี ออสตราเลเชี ย แหล่ งเทนนาเชี ยส โดยเมื่ อวันที่ 13 มี นาคม
2563 PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd (PTTEP AT) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของกลุ่มบริ ษั ท ได้ยื่ น ขอยุ ติ ก ารส ารวจและคื น พืน้ ที่ ทั้ง หมด
ของแปลงสารวจในโครงการ AC/RL5 ต่อรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาสัมปทานครบถ้วนแล้ว
โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิถุนายน 2563
1.3.2 นโยบำยกำรดำเนินงำนของบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. มีการขยายการดาเนิ น ธุรกิ จสารวจและผลิตปิ โตรเลี ยมทั้งในประเทศและต่า งประเทศ รวมถึงธุรกิจต่อ เนื่ อ ง
กับพลังงาน ดังนั้น การจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมขึน้ ในภู มิภาคต่าง ๆ จึงจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการลงทุ นและเพิ่ มประสิท ธิ ภ าพ
ในการดาเนินงาน ให้สามารถแข่งขันกับบริษัทนา้ มันนานาชาติ เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน ตลอดจนสามารถปรับตัวตามทิศทาง
ของเศรษฐกิจโลก การจัดตั้งบริษัทย่อยหรือ บริษัท ร่ว มดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึง ปั จจัย ต่าง ๆ ให้รอบคอบ ทั้งในเรื่องของบทบัญ ญั ติ
ของกฎหมาย โครงสร้างทางการเงิน ภาษีอากร เงื่อนไขทางธุรกิจและเงื่อนไขการลงทุนต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง เป็ นต้น

ปตท.สผ. มี น โยบายการบริ ห ารบริ ษั ท ย่อ ยตามนโยบายและทิ ศทางกลยุท ธ์ของ ปตท.สผ. โดยมี การมอบหมายผู้บริหาร
และพนั กงานจาก ปตท.สผ. ไปสังกั ดในบริ ษั ทย่ อยโดยเฉพาะในต าแหน่ งที่ ส าคัญ ในการบริ ห ารบริ ษั ท ย่ อ ย ปตท.สผ. จะเป็ น ผู้ก ากั บ
ดูแลในด้าน กลยุทธ์และการลงทุน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทย่อยโดยเฉพาะในธุรกิจ ที่ต่อเนื่องกับพลังงาน เช่น บริษัทเออาร์วี จะมีอานาจ
ในการตัดสินใจด้านการบริหารธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้ ส่วนการบริหารบริษัทร่วมทุน ปตท.สผ. จะแต่งตัง้ ตัวแทนเข้า ไป
ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริษัท ฯ ในฐานะผูถ้ ือหุ้น และ/หรือกรรมการของบริษัทร่วมภายใต้เงื่อนไขการลงทุน
ในธุรกิจนัน้ ๆ อนึ่ง ในการบริหารจัดการบริษัทย่ อยและบริษั ทร่ว ม ปตท.สผ. ยึดถือตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุ ร กิ จ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็ นธรรม และบรรลุผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้
ในการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปตท.สผ. จะพิจารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารของ ปตท.สผ. ที่รบั ผิดชอบ
ในความส าเร็ จ ของโครงการที่ อ ยู่ ภ ายใต้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ บริ ษั ท ร่ ว มนั้ น เข้ า เป็ นกรรมการ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษั ทย่ อ ย
และบริษัทร่วมเป็ นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุท ธ์ทางธุ รกิจของ ปตท.สผ. ภายใต้นโยบายและการกากับดูแลของ ปตท.สผ.
และกรรมการท้อ งถิ่ น (Local Director) เป็ น กรรมการบริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ บริ ษั ท ร่ ว ม เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมายหรื อ เงื่ อ นไขการลงทุ น
ของประเทศที่ เ ข้า ไปลงทุ น ทั้ง นี ้ ปตท.สผ. จะมี ก ารติ ด ตามและก ากั บ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม โดยก าหนดให้
มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อ ปตท.สผ. เป็ นรายไตรมาส
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ปตท.สผ.

1.3.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นทั้งสิ้น 102 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทย่อย 82 บริษัท และบริษัทร่วม 20 บริษัท โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทตามภาพประกอบ ดังนี้:
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
1.3.4 ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมของบริษัท ฯ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ ธุรกิจของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หรือ ปตท.
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจรในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยมีการลงทุนตลอดห่วงลูกโซ่
ตัง้ แต่ตน้ นา้ จนถึงปลายนา้ ซึ่ง ปตท. ประกอบด้วยธุรกิจที่ดาเนินการเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.
ปั จจุบัน ปตท. ถือหุ้น ปตท.สผ. (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ประมาณร้อยละ 65.29 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสีย ง
และจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ ซึ่งการดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมผ่าน ปตท.สผ. ส่งผลให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจรเพีย งรายเดียวในประเทศไทย ทั้งนี ้ ปตท. เป็ นผู้ซือ้ ที่สาคัญของ ปตท.สผ. ซึ่งจะนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี ย ม
ไปผ่ า นกระบวนการแยกและผลิ ตเพื่ อ จาหน่ า ยเป็ น เชือ้ เพลิ งและวัต ถุดิ บ สาหรับ ธุ ร กิ จไฟฟ้ า ปิ โ ตรเคมี ภาคขนส่ ง ภาคอุ ต สาหกรรม
และการใช้ในครัวเรือน
ในปี 2563 ปตท.สผ. มี ก ารจั ด หาวัต ถุ ดิ บ ให้แ ก่ ปตท. โดยเป็ น การขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย ม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
การขายนา้ มันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซแอลพีจี และคอนเดนเสท ซึ่งการกาหนดราคาและเงื่อนไขของทุกรายการเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ
มี ค วามยุ ติ ธ รรมเหมาะสม และ/หรื อ เท่ า เที ย มกั บ ธุ ร กรรมที่ ท ากั บ บุ ค คลภายนอก (Arm’s length basis) นอกจากนี ้ ปตท.สผ.
ยังมีรายการระหว่างกันอื่น ๆ กับ ปตท. โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
1.3.5 ผู้ถือหุ้น
1.3.5.1 รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่*
ผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรกของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้แก่
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

อันดับ

จำนวนหุ้น

ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด

1

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)1

2,532,340,489

63.79

2

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

223,244,744

5.62

3

สานักงานประกันสังคม

79,274,677

2.00

4

STATE STREET EUROPE LIMITED
บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิง้ จากัด
(ถือหุน้ โดย ปตท. ร้อยละ 100 - โดยทางอ้อม)

71,007,978

1.79

59,520,000

1.50

6

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

58,101,822

1.46

7

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด

47,800,300

1.20

8

THE BANK OF NEW YORK MELLON

41,359,334

1.04

9

GIC PRIVATE LIMITED

17,277,423

0.44

16,223,200

0.41

รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

3,146,149,967

79.25

รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 14 สิงหำคม 2563

3,969,985,400

100

5

10 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED

หมายเหตุ: 1 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ ปตท.
* สามารถเข้าดูขอ้ มูล ณ ปัจจุบนั (Update) ได้ที่ https://www.pttep.com/th/Investorrelations/Shareholderinformation/Top10shareholders.aspx
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รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

อันดับ

ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่ำนบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด**
รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือผ่ำนบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
อันดับ
ณ วันที่ 14 สิงหำคม 2563
1 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
2 STATE STREET EUROPE LIMITED
3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
รวมจำนวนหุ้น

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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จำนวนหุ้น

ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด

1.3.5.2

จำนวนหุ้น

ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด

29,749,478
23,441,762
23,049,097
76,240,337

0.75
0.59
0.58
1.92

หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางอ้างอิงจาก http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTTEP-R
1.3.5.3 ผู้ ถื อหุ้ น รำยใหญ่ ที่ โดยพฤติ ก ำรณ์มีอิ ท ธิ พ ลต่ อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจั ดกำรหรื อกำรด ำเนินกำร
ของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ
ปตท. ในฐานะที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ. มีส่วนในการกาหนดนโยบายการจัดการและการดาเนิ นงาน
ของบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ฯ ทั้งนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการที่เป็ นกรรมการหรือผู้บ ริ ห าร
ของ ปตท. จานวน 3 คน จากจานวนกรรมการของ ปตท.สผ. ทัง้ หมด 15 คน
1.3.5.4 ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder’s Agreement) ในเรือ่ งที่มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำย
หลักทรัพย์หรือกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่ำวมีบริษัทฯ ร่วมลงนำมด้วย
- ไม่มี –
1 .4

โครงสร้างเงินทุน

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 โครงสร้า งเงิ น ทุ น ตามงบการเงิ น รวมประกอบด้ว ยหนี ้สิ น ที่ มีด อกเบี ้ย ( Interest-Bearing Debt)
จ านวน 3,932 ล้า นดอลลาร์ สรอ. และส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น จ านวน 11,799 ล้า นดอลลาร์ สรอ. ซึ่ ง คิ ด เป็ น อัต ราส่ ว นหนี ้สิ น ที่ มีด อกเบี ้ย
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 0.33 เท่า โดยองค์ประกอบของโครงสร้างเงินทุนที่สาคัญมีดงั นี ้
1.4.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
หุ้นสำมัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. มีทุนจดทะเบียนและทุน ชาระแล้วจานวน 3,969,985,400 บาท ซึ่งประกอบด้ว ย
หุ้นสามัญจานวน 3,969,985,400 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท

**ตัง้ แต่วันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลรายชื่อผูถ้ ือเอ็นวีดีอาร์ เป็นการเปิ ดเผยข้อมูล
ผูถ้ ือหุน้ เอ็นวีดีอาร์ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.50 ของจานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วของหลักทรัพย์อา้ งอิงขึน้ ไป
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
หุ้นกู้
ปตท.สผ. ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ อยู่ ใ นระดั บ ที่ น่ า ลงทุ น ( Investment Grade) โดยสถาบั น จั ด อั น ดั บ
ความน่าเชื่อถือซึ่งเป็ นที่ยอมรับทั่วโลก ได้แก่ Moody’s Investors Service (“Moody’s”) Standard & Poor’s Ratings Services (“Standard
& Poor’ s” ) แ ล ะ Fitch Ratings ( “ Fitch” ) ที่ ร ะ ดั บ Baa1 BBB+ แ ล ะ BBB+ ต า ม ล า ดั บ น อ ก จ า ก นี ้ ป ต ท . ส ผ . ยั ง ไ ด้ รั บ
การจั ด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ จากบริ ษั ท ทริ ส เรทติ ้ง จ ากั ด ซึ่ ง เป็ น สถาบัน จั ด อัน ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในประเทศไทย ที่ ระดับ AAA
ซึ่งเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือที่สงู สุด
ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้บริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินในส่วนของหนีห้ นุ้ กูส้ กุลเงินดอลลาร์ สรอ. เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะการลงทุนปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี ้
• การซือ้ คืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ประเภทด้อยสิทธิ ที่ มีลักษณะคล้ายทุ น (Subordinated Perpetual Capital

Debentures) ที่ ค งเหลื อ ทั้ง หมดประมาณ 31 ล้า นดอลลาร์ สรอ. จากหุ้น กู้จ านวน 500 ล้า นดอลลาร์ สรอ. ซึ่ ง มี อัต ราดอกเบี ้ย คงที่
ร้อยละ 4.600 ต่อปี โดยบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด (ปตท.สผ.ศง.) ได้ดาเนินการซือ้ หุ้นกูค้ งเหลือดังกล่าว ในวันที่ 10 มกราคม
2563 ณ ราคาไถ่ถอนตามเงื่อนไข ข้อกาหนดและวิธีการที่กาหนดของหุ้นกู้ดอ้ ยสิทธิ ซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิน้ การซือ้ คืน ครั้งนี ้ บริษัทฯ
ไม่มีหนุ้ กูส้ กุลเงินดอลลาร์ สรอ. ประเภทด้อยสิทธิคงค้าง
• การซือ้ คืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ออกและเสนอขาย ให้แก่นักลงทุนใน
ต่างประเทศของบริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จากัด (พีทีทีอีพี ซีไอเอฟ) จานวนเงินต้นรวม 700 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ซึ่งมีอัตราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 5.692 โดยในวันที่ 15 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ดาเนินการซือ้ หุ้นกู้คืนจานวนประมาณ 220 ล้านดอลลาร์
สรอ. และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้ซอื ้ คืนหุน้ กูท้ ี่คงเหลือทัง้ หมดประมาณ 480 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยซือ้ คืน ณ ราคาไถ่ถอน
ตามเงื่อนไข ข้อกาหนดและวิธีการที่กาหนดของหุน้ กู้
• การออกและเสนอขายหุน้ กู้ จานวน 350 ล้านดอลลาร์ สรอ. ของบริษัท บริษัท ปตท.สผ.ศง. ในวันที่ 15 มกราคม 2563

ให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศ โดยมีอตั ราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 2.993 ต่อปี และครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 15 มกราคม 2573

• การออกและเสนอขายหุ้นกู้ จานวน 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. ของบริษัท ปตท.สผ.ศง. ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563

ให้แก่ นั ก ลงทุ น ในต่ า งประเทศ โดยมี อัต ราดอกเบี ้ย คงที่ ร ้อ ยละ 2.587 ต่ อ ปี และครบก าหนดไถ่ ถ อนวั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2570 โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. มียอดหุน้ กูค้ งค้าง ตามรายละเอียดดังนี ้
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6 มิถุนายน 2572
19 มิถุนายน 2565

19 มิถุนายน 2562

วันครบกำหนดไถ่ถอน

6 มิถุนายน 2557

วันที่ออกและเสนอขำย

3 ปี

15 ปี

อำยุ

15,0003

11,4002

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนบำท)
ร้อยละ 4.82
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน
ร้อยละ 2.26
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

อัตรำดอกเบีย้ ต่อปี

AAA

AAA

อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน1
TRIS

แบบ 56-1 ประจาปี 2563

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทาโดยบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ของบริษทั ปตท.สผ. และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ของบริษทั ปตท.สผ.ศง.
ในปี 2557 มีการทา CCS แปลงหนีส้ กุลเงินบาทจานวน 11,400 ล้านบาท เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จานวน 349.05 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 4.989 ต่อปี
3
ปตท.สผ.ศง. เป็ นผูอ้ อกหุน้ กูโ้ ดยมี ปตท.สผ. เป็ นผูค้ า้ ประกันหุน้ กูท้ งั้ จานวนตลอดอายุหนุ้ กู้ และในปี 2562 มีการทา CCS แปลงหนีส้ กุลเงินบาทจานวน 15,000 ล้านบาท เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จานวน 480 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบีย้
คงที่รอ้ ยละ 2.79 ต่อปี
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1

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทาโดยบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ของบริษทั ปตท.สผ. และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ของบริษทั ปตท.สผ.ศง.
ในปี 2557 มีการทา CCS แปลงหนีส้ กุลเงินบาทจานวน 11,400 ล้านบาท เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จานวน 349.05 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 4.989 ต่อปี
3
ปตท.สผ.ศง. เป็ นผูอ้ อกหุน้ กูโ้ ดยมี ปตท.สผ. เป็ นผูค้ า้ ประกันหุน้ กูท้ งั้ จานวนตลอดอายุหนุ้ กู้ และในปี 2562 มีการทา CCS แปลงหนีส้ กุลเงินบาทจานวน 15,000 ล้านบาท เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จานวน 480 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบีย้
คงที่รอ้ ยละ 2.79 ต่อปี

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มีหลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ

ชนิดของหุ้นกู้

1) หุน้ กูส้ กุลเงินบาทมียอดคงค้างรวมทัง้ สิน้ 26,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน
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12 มิถุนายน 2585
6 ธันวาคม 2602
15 มกราคม 2573
10 มิถุนายน 2570

12 มิถุนายน 2555

6 ธันวาคม 2562

15 มกราคม 2563

10 มิถุนายน 2563

หุน้ กูเ้ งินดอลลาร์ สรอ.
ไม่มีหลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ

7 ปี

10 ปี

40 ปี

30 ปี

อำยุ

5003

3503

6503

4902
ร้อยละ 6.350
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน
ร้อยละ 3.903
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน
ร้อยละ 2.993
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน
ร้อยละ 2.587
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

อัตรำดอกเบีย้ ต่อปี

Baa1

Baa1

Baa1

NA

NA

NA

2

1
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BBB+

BBB+

BBB+

อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน 1
Standard &
Moody’s
Fitch
Poor’s
Baa1
BBB+
BBB+

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 และ Fitch เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
พีทีทีอีพี ซีไอเอฟ เป็ นผูอ้ อกหุน้ กูโ้ ดยมี ปตท.สผ. เป็ นผูค้ า้ ประกันหุน้ กูท้ งั้ จานวนตลอดอายุหนุ้ กู้ และในปี 2556 ได้มีการซือ้ คืนหุน้ กูจ้ านวน 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทาให้หนุ้ กูม้ ีจานวนลดลงจาก 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็ น
490 ล้านดอลลาร์ สรอ.
3
ปตท.สผ.ศง. เป็ นผูอ้ อกหุน้ กูโ้ ดยมี ปตท.สผ. เป็ นผูค้ า้ ประกันหุน้ กูท้ งั้ จานวนตลอดอายุหนุ้ กู้

วันครบกำหนดไถ่ถอน

วันที่ออกและเสนอขำย

ชนิดของหุ้นกู้

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

2) หุน้ กูส้ กุลเงินดอลลาร์ สรอ. มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 1,990 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีรายละเอียดดังนี ้

แบบ 56-1 ประจาปี 2563
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2

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

อำยุ
5,0002

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนบำท)

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทาโดยบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกูด้ อ้ ยสิทธิดงั กล่าวเป็ นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้

เงื่อนไขที่กาหนด

▪ ใช้สิทธิไถ่ถอนตาม

สิทธิไถ่ถอนได้เมื่อ
เลิกบริษัท หรือ

▪ ปตท.สผ. อาจใช้

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน
▪
▪
▪
▪
▪
ปี ที่ 1-10: ร้อยละ 5.85
ปี ที่ 11-30: ร้อยละ 6.10
ปี ที่ 31-60: ร้อยละ 6.85
ปี ที่ 61 เป็ นต้นไป: ร้อยละ 7.85
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน

อัตรำดอกเบีย้ ต่อปี
AA
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อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน1
TRIS

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ
มีลกั ษณะคล้ายทุน
ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
ผูอ้ อกหุน้ กูม้ ีสิทธิไถ่ถอน
ก่อนกาหนดและมีสิทธิเลื่อนชาระ
ดอกเบีย้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

ชนิดของหุ้นกู้

วันที่ออก
และเสนอขำย
15 มิถุนายน 2555

3) หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุนสกุลเงินบาท (Hybrid Bonds) มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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1.4.2 จำนวนหุ้น และผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นจำกเอ็นวีดีอำร์
เอ็นวีดีอาร์ (Non-Voting Depository Receipt หรือ NVDR) คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
ที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด (“ไทยเอ็นวีดอี าร์”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตัง้ ขึน้ โดย NVDR มีลกั ษณะเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic Listing) วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือช่วยส่งเสริมการลงทุน โดยนักลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุน
ในหุ้น สามัญของบริ ษั ทที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ได้โ ดยไม่ มีข้อ จ ากั ดในเรื่ อ งเพดานการถือ ครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ
(Foreign Limit) และได้รบั สิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปั นผล และสิทธิในการซือ้ หุ้นเพิ่มทุนเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นทุนของบริษัท
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัท (Non-Voting Rights) ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติ
เกี่ยวกับการเพิกถอนหุน้ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือ
เพื่อส่งเสริมการลงทุนของผูล้ งทุนชาวต่างประเทศ แต่นักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NDVR ได้เช่นกัน
จากการรายงานข้อ มูลการออก NVDR ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 หุ้นสามัญ
ของ ปตท.สผ. ที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ถือไว้มีจานวน 223,244,744 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.62 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดของ ปตท.สผ.
คือ 3,969,985,400 หุน้
1. 5

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีความจาเป็ นอันใด คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือหุน้
เป็ น จ านวนไม่ น้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 30 ของก าไรสุท ธิ ห ลัง จากหัก ภาษี เ งิ น ได้แล้ว ในแต่ ล ะปี และคณะกรรมการ ปตท.สผ. อาจพิ จ ารณา
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แ ก่ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ส่วนนโยบาย
การจ่ า ยเงิ นปั น ผลของบริ ษั ทย่ อ ยของ ปตท.สผ. นั้น จะค านึ ง ถึ งกระแสเงิ น สด แผนการลงทุ นในอนาคต และปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อง
กับการดาเนินการต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณาจ่ายเงินปันผล
อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. จะไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่มีการเลื่อนการชาระดอกเบีย้ หรือมีดอกเบีย้ ค้างชาระของ “หุ้นกู้
ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่ อเลิกบริษัท ครั้งที่ 1/2555 จานวน 5,000 ล้านบาทที่เสนอขายโดยบริษัท ปตท.สารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ในเดือนมิถุนายน 2555” ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิของหุน้ กูด้ งั กล่าว
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของ ปตท.สผ.
ปี
อัตรำกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บำท)
อัตรำเงินปั นผลต่อหุ้น (DPS) (บำท)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลต่อกำไรสุทธิ (D/P)

2559
2.76
3.25
98%

2560
4.54
4.25
90%

2561
8.69
5.00
55%

2562
11.72
6.00
49%

2563
5.65
4.25
77%
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2. การบริหารจัดการความเสี่ย2ง. การบรหิ ารจดั การความเสยี่ ง
ธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมมีความซับซ้อนทัง้ ในเชิงเทคนิคและขัน้ ตอนการดาเนินงาน ใช้เงินลงทุนสูงในการดาเนิน
โครงการตัง้ แต่การแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ การสารวจ การพัฒนาโครงการ และการผลิต อีกทัง้ การดาเนินธุรกิจในโลกปั จจุบนั ประสบ
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปั จจัยเสี่ยงใหม่ ๆ ที่มีแ นวโน้มทวีความรุ นแรงมากขึน้ อาทิ การเกิดภาวะวิกฤต
เศรษฐกิ จ ทั่ว โลกจากการแพร่ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 ความขัด แย้ง ในการบริ ห ารจัด การปริ ม าณน ้า มัน ดิ บ ของกลุ่ม โอเปก (OPEC)
กับประเทศผูผ้ ลิตรายใหญ่อย่างรัสเซีย ส่งผลกระทบให้เกิดสถานการณ์ราคานา้ มันตกต่ าและเกิดความผันผวนของราคานา้ มัน รวมถึง
ความต้องการใช้พลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิลที่มีแนวโน้มลดลง การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด และ ความมั่นคงและปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ในขณะที่ความคาดหวังจากผูม้ ีส่วนได้เสียต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ที่ตอ้ งเป็ นไปตามกฎระเบียบต่าง ๆ
และการค านึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้อ มมี ม ากขึ น้ ปตท.สผ. จึ ง ให้ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ยวดกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการจัดการประเด็น
ความเสี่ยงทุกด้านอย่างรอบคอบและรวดเร็ว เพื่อ สร้างคุณ ค่าให้ แ ก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไปพร้อ มกับการเติบโต
อย่างยั่งยืน
2 .1

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
2.1.1 กำรกำกับดูแล

คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงได้อนุมัติ
กรอบการกากับดูแ ลความเสี่ย งองค์กร (Risk Governance Framework) เพื่อ กาหนดความรับผิด ชอบและอ านาจหน้า ที่ใ นการบริ ห าร
ความเสี่ยงตัง้ แต่ระดับคณะกรรมการ ปตท.สผ. ไปจนถึงระดับหน่วยธุรกิจ และอนุมตั ิระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite
Statement) เพื่อใช้เป็ นกรอบในการดาเนินงานและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ทาให้การบริหารจัด การความเสี่ยงภายในองค์กรมีการสื่อสาร
ประสานความร่วมมือ และมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ สามารถควบคุมดูแลการจัดการความเสี่ยงทุกด้านให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิผล
คณะกรรมการ ปตท.สผ. แต่งตัง้ และมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทัง้ องค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อนุมตั ินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management
Policy and Framework) และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Metrics & Limits) เพื่อกาหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่รบั ผิดชอบในการนานโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้ท่ วั ทัง้ องค์กร ผนวกกับการปลูกฝังวัฒนธรรมและจิตสานึกด้านความเสี่ยงแก่บคุ ลากรในทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ รายงานให้ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. รับทราบ
อย่ า งสม่ า เสมอ สร้า งความมั่น ใจว่ า ความเสี่ย งที่ มี นัย สาคัญ และความเสี่ ย งที่ เ กิ ดขึ น้ ใหม่ (Emerging Risk) ได้ร ับ การบริ ห ารจัดการ
เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็ นปัญหาโดยไม่ทราบล่วงหน้า ช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้ และลดการเกิดความเสี่ยงซา้
ปตท.สผ. มี โ ครงสร้า งการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management Structure) ที่ ส อดคล้อ งกั บ หลัก การโมเดล 3 ด่ า น
(Three Lines Model) ของสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors – IIA) ซึ่งส่งเสริมการกากับดูแลและการบริหาร
ความเสี่ยงในองค์กรให้แข็งแกร่ง โดยหน่วยงานที่มีบทบาทในด่านที่หนึ่ง (First Line Roles) มีหน้าที่ในการดาเนินงานพร้อ มกับบริ ห าร
จัดการความเสี่ยง (เป็ นเจ้าของความเสี่ยง หรือ Risk Owner) โดยทางานประสานกับหน่วยงานที่มีบทบาทในด่านที่สอง (Second Line
Roles) ซึ่งได้แ ก่ หน่วยงานบริ ห ารความเสี่ย งและหน่ ว ยงานที่มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะเรื่อ ง เช่น หน่วยงานการปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์
ส่วนที่ 1 หน้า 1
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หน่วยงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อ ม เป็ นต้น มีหน้าที่ให้ข ้อ แนะนาและช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการบริ ห าร
ความเสี่ยง ส่วนหน่วยงานที่มี บทบาทในด่ านที่ส าม (Third Line Roles) คือ หน่วยงานตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบและให้ข ้อ แนะน า
อย่างเป็ นอิสระ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาปรับปรุ งการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึน้ ทาให้ม่นั ใจว่าประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญได้ถกู ระบุและจัดการอย่างต่อเนื่อง
2.1.2 นโยบำยและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้อ นุ มั ติ น โยบายและกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ก รที่ มุ่ ง เน้ น การบริ ห าร
ความเสี่ยงเชิงรุกและการมีวฒ
ั นธรรมด้านความเสี่ยงที่เข้มแข็ง มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ สอดคล้องกับ ISO 31000
ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากลสาหรับการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าที่และความรับผิ ด ชอบ
ในการบริหารความเสี่ยง และผลักดันการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมไปยังผู้ร ับเหมา คู่ค้า และหุ้นส่วนทางธุร กิจต่าง ๆ เพื่อ สร้าง
ความเชื่อมั่นต่อการบรรลุวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
จากนโยบายและกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ก ร หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย งมีห น้า ที่ ดูแ ลการบริห ารความเสี่ยง
ในภาพรวมและสนับสนุนให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กรในทุกระดับ ทัง้ ในระดับองค์กร (Corporate Level) และระดับปฏิบตั ิการ
(Operational Level) หน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีการวางกลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Strategy and Plan)
เพื่ อ บูร ณาการการบริ ห ารความเสี่ ย งเข้า กั บ การด าเนิ น งานและการตัด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ ครอบคลุม การด าเนิ น งานหลัก ของบริ ษั ท ฯ
ทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจลงทุนและถอนการลงทุน การบริหารโครงการขนาดใหญ่
และการปฏิบัติการและกระบวนการทางธุ รกิจ รวมไปถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) มีการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อ การบริ ห ารความเสี่ ยงได้อ ย่ างเหมาะสมกับระดับ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ จะได้ร ับ พร้อ มทั้งมีการติ ด ตาม
ความคืบหน้าของแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และตัวชีว้ ดั ความเสี่ยงที่สาคัญ (Key Risk Indicators – KRIs) ซึ่งเป็ นเครื่องมือ
ในการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อกาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ทันเหตุการณ์ อีกทั้งมีการติดตามและประเมินผลการบริห าร
ความเสี่ยงด้วยตัวชีว้ ัดเกี่ ยวกับการระบุความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยง (Unidentified Risk KPI) นอกจากนี ้ หน่วยงานบริ ห าร
ความเสี่ ย งจะยกระดับ ความเสี่ย งที่ มี นัย สาคัญ ในระดับ องค์ก รรายงานให้ฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งรับ ทราบ
อย่างสม่าเสมอ
ในปี 2563 ปตท.สผ. ได้พัฒ นาระบบลงทะเบี ย นความเสี่ ย งบนระบบเครื อ ข่ า ย (Web-based Risk Register System)
เพื่อช่วยให้เจ้าของความเสี่ยงสามารถระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว สื่อสารได้อย่างทั่วถึง และยังช่วยให้ผเู้ กี่ยวข้อง
สามารถติดตามการจัดการความเสี่ยงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา
2.1.3 วัฒนธรรมควำมเสี่ยงในองค์กร
ปตท.สผ. มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างให้การบริหารความเสี่ยงในองค์กรแข็งแกร่ง
และยั่งยืน จึงให้ความสาคัญในการปลูกฝั งจิตสานึกด้านความเสี่ยงและพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของบุคลากร โดยมีผบู้ ริหารทุกระดับ
เป็ นผู้นา เป็ นแบบอย่างที่ดี มีการสร้างความตระหนักและความรู ค้ วามเข้าใจเพื่อ ให้บุคลากรสามารถนาการบริห ารความเสี่ ยงมาใช้
ในการด าเนิ น งานจนเป็ น วัฒ นธรรมองค์ ก ร ผ่ า นการฝึ ก อบรมและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารทบทวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง
และนาบทเรียนในอดีต รวมถึงองค์ความรูต้ ่าง ๆ มาใช้ เพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
มีการแต่งตั้งผูป้ ระสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Coordinator) ประจาหน่วยงานและโครงการ เพื่อ ทาหน้าที่ประสานงานและรายงาน
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงระหว่างหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่ง จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการประเมิน
ความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทัง้ องค์กร

ส่วนที่ 1 หน้า 2

76
2 .2

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ
ควำมเสี่ยงต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2.2.1 ปั จจัยเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์และกำรลงทุน (Strategic & Portfolio)
2.2.1.1 ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนเพิ่มเติมในโครงกำรปั จจุบันและโครงกำรใหม่

ปตท.สผ. ยังคงดาเนินการตามกลยุทธ์ การลงทุนที่ม่งุ เน้นการขยายการลงทุนไปในประเทศต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ
เพื่อรักษาอัตราปริมาณสารองต่อการผลิต 7 ปี ด้วยการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ในช่ วงวิกฤตนีร้ ่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลก
โดยพืน้ ที่ม่งุ เน้นหลักของบริษัทฯ คือ “Core Areas” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญควบคู่ไปกับ
การเป็ นภู มิ ภ าคที่ มี ค วามเสี่ ย งด้ า นภู มิ ร ั ฐ ศาสตร์ (Geopolitics) ที่ ย อมรั บ ได้ และต้ น ทุ น การพั ฒ นาและการผลิ ต ที่ ค่ อ นข้ า งต่ า
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังต้องคานึงถึงประเด็นความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายพลังงาน
ประเด็นทางกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศต่าง ๆ เป็ นต้น
ในการนี ้ ปตท.สผ. มีแผนบริหารจัดการปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและขยายฐานการลงทุน อาทิ
การจั ด ท า Due Diligence อย่ า งเข้ม งวด เพื่ อ ให้ก ารลงทุ น อยู่ ใ นขอบเขตความเสี่ ย งที่ ย อมรับ ได้ (Investment Risk Limit) รวมถึ ง
การพิ จ ารณาความเสี่ ย งของคู่ สัญ ญา (Counterparty Risk) การศึ ก ษาข้อ ก าหนดของกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ความเป็ น ไปได้ท างด้า น
เศรษฐศาสตร์ และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกาหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า พร้อมทัง้ มีการประเมิน
และวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็ นประจา พร้อมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน เป้าหมาย และแผนปฏิบตั ิการ
ในการลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) เพื่อบริหารจัดการผลกระทบจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเก็บภาษี คาร์บอน
ที่อาจเกิดขึน้ ในประเทศที่บริษัท ฯ มีการปฏิบัติงาน และผลกระทบเชิงกายภาพต่อโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างในการผลิตจากอุณหภูมิโลก
ที่สงู ขึน้
สาหรับโอกาสการลงทุนในพืน้ ที่และประเทศที่ไม่คุน้ เคย ปตท.สผ. มีกระบวนการการประเมินความเสี่ยงซึ่งพิจารณา
ความเสี่ยงทั้งทางด้านขนาดแหล่งปิ โตรเลียม ขนาดของโครงการ การได้มาซึ่งแหล่ง ปิ โตรเลียมและปริมาณสารองเพิ่มเติม การดาเนินการ
ความสามารถของผูด้ าเนินการ เงื่อนไขและความชัดเจนของการแบ่งผลประโยชน์ การปฏิบตั ิตามข้อสัญญา สภาพทางภูมิศาสตร์ กฎหมาย
และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความมั่นคงทางด้านการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน นอกจากนี ้
ได้จัดหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในประเทศที่เข้าลงทุนเพื่อให้คาแนะนา ทัง้ นี ้ ได้มีการหามาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นล่วงหน้า เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการและชดเชยความเสี่ยงเหล่านีไ้ ว้ในกระบวนการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน
หรือในสัญญาซือ้ ขาย/ร่วมทุน
ปตท.สผ. มี ก ระบวนการกลั่น กรองที่ พิ จ ารณาโอกาส ความเสี่ ย ง และความคุ้ม ค่ า อย่ า งละเอี ย ด ทั้ง ระบบ
การพิจารณาการลงทุนในโครงการใหม่ ตัง้ แต่การเข้าร่วมทุน (Farm-in) การซือ้ กิจการ (Merger & Acquisition) และการถอนหรือลดสัดส่วน
การลงทุน (Withdrawal or Divestment) อย่างรอบคอบ เพื่อให้การขยายการลงทุนเป็ นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีการนาเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน (Investment Committee) และคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ก่อนที่จะนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามลาดับ
2.2.1.2 ควำมเสี่ยงในด้ำนขีดควำมสำมำรถขององค์กร
ความสามารถขององค์ก รเป็ น ปั จ จั ย ส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การด าเนิ น งานของ ปตท.สผ. ให้ไ ด้ต ามเป้ า หมาย
อย่างมีประสิทธิ ภ าพ บุคลากรและกระบวนการดาเนินงานเป็ นส่วนประกอบหลักในการกาหนดขีดความสามารถที่จะนาความส าเร็จ
มาสู่ อ งค์ก ร ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ น้ คื อ การขาดผู้เ ชี่ ย วชาญหรื อ องค์ค วามรู ้ใ นด้า นที่ จ ะสนั บ สนุ น การเติ บ โตให้ แก่ บ ริ ษั ท ฯ
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การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทางาน ทั้งนี ้ เพื่อรักษาบุคลากรหลักให้ทางานกับ ปตท.สผ. ต่อไป บริษัท ฯ จึงได้
เร่งพัฒนาองค์ความรู ้ เทคโนโลยี กระบวนการทางาน และบุคลากร เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดาเนินงานและการขยายกิจการ
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนี ้
1) การพัฒนาองค์ความรู ้ (Knowledge Management) เป็ นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
ให้เกิดการสร้าง แลกเปลี่ยน และนาองค์ความรู อ้ ันเป็ นสินทรัพย์ที่สาคัญไปใช้เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อม
เพื่อ รองรับ การขยายธุร กิจ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรขององค์กร โดยมีการวางแผนและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทัง้ ปี เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ งั้ จากภายในองค์กรและจากผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกองค์กร รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถด้านงานวิจัย
และพัฒนาขององค์กร (Technology & Innovation) ให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัท ฯ และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับธุรกิจใหม่
โดยจัดทาแผนการพัฒนาขีดความสามารถและเทคโนโลยี (Capability and Technology Development Roadmap) และแผนการศึกษา
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องต่อเป้าหมายการเจริญเติบโตตามแผนธุรกิจ
2) การปรับปรุ งโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทางานให้มีความคล่องตัว โดยการลดงานที่ไม่สร้างคุณค่า
(Non Value-Added Tasks) ในกระบวนการ การพัฒนาแนวคิดในการปรับปรุงการมอบอานาจเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีการควบคุม
ที่ เ หมาะสม การน าแนวปฏิ บั ติ “New Way of Working” มาใช้เ พื่ อ ให้พ นั ก งานสามารถท างานที่ บ้า นได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
มีความปลอดภัยจากความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากภายนอก เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ น IT Global Platform พร้อมทัง้ รักษาเสถียรภาพ
ของระบบและควบคุม ข้อ มูลลับ เช่ น การใช้ Cloud Storage รวมถึ ง การพัฒ นาบุค ลากรให้ส อดคล้อ งกับ กลยุท ธ์แ ละแผนธุ ร กิ จ เช่ น
การจัดฝึ กอบรมด้านดิจิทลั (Digital Academy) ให้แก่พนักงานเพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (Agile Work)
และได้มีการจัดตัง้ หน่วยงาน DCOE (Digital Center of Excellence) เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้านเทคโนโลยี
เช่น Data Scientist และ Data Engineer เป็ นต้น
3) เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการลงทุนในธุรกิจหลักและรองรับธุรกิจใหม่ รวมถึงการส่งผ่าน (Transition)
การดาเนินงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้เป็ นไปอย่างราบรื่น ปตท.สผ. จึงมีแผนงานในการจัดเตรียมบุคลากรเพื่อสนับสนุนโครงการ
ที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุน เช่น การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและภาวะผูน้ าให้ทันต่อความต้องการ การพิจารณารับบุคลากรจาก
ภายนอกในตาแหน่งสาคัญ ที่ไม่สามารถพัฒ นาพนักงานได้ทันในเวลาที่ก าหนด รวมไปถึงการรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานกับองค์ก ร
อย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) โดยมีเป้าหมายอยู่ในระดับ Oil & Gas APAC
Top Quartile ในปี 2563 ปรับกระบวนการทางด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร (Corporate Values:
EP SPIRIT) ซึ่งถือเป็ นรากฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่ม ปตท.
2.2.2 ปั จจัยเสี่ยงด้ำนกำรเงินและตลำด (Financial & Market)
2.2.2.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
ปตท.สผ. ก าหนดกรอบนโยบายการบริ ห ารเงิ นอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพภายใต้ข อบเขตความเสี่ ยงที่ ยอมรับ ได้
ด้านการเงิ น (Risk Metrics & Limits) ซึ่ งอนุ มัติ โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของ ปตท.สผ. และมี การติ ดตามสถานะดัง กล่ า ว
อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการนามาใช้ในการพิจารณาการจัดหาแหล่งเงินทุนและการบริ หารสภาพคล่อง เพื่อให้โครงสร้างทางการเงิ นของ
กลุ่ม ปตท.สผ. มีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน และรองรับแผนงานการลงทุนของ ปตท.สผ. ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ความเสี่ยงด้านการเงินที่สาคัญประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สญ
ั ญาและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
สาหรับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สญ
ั ญา กลุ่ม ปตท.สผ. มีนโยบายในการทาธุรกรรมกับคู่คา้ ที่มี ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดี
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เท่านัน้ และจัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สญ
ั ญาอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี ้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่ม ปตท.สผ.
ขายให้กบั ปตท.
ส่วนความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากการที่บริษัท ฯ ไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการดาเนินธุร กิจ
ได้อย่างเพียงพอในเวลาที่ตอ้ งการนัน้ กลุ่ม ปตท.สผ. มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยมีการจัดทารายงานประมาณการ
กระแสเงินสดล่วงหน้า รวมถึงการจัดเตรียมทาวงเงินสินเชื่อทั้งแบบผูกพันและไม่ผูกพันกับธนาคารพาณิ ชย์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหาร
สถานะสภาพคล่องตามความต้องการ
2.2.2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรตลำดและกำรจำหน่ำยปิ โตรเลียม
รายได้ห ลัก มาจากการจาหน่า ยก๊ า ซธรรมชาติใ นประเทศ ซึ่ง มี ปตท. เป็ น ลูก ค้า รายใหญ่ ปตท.สผ. ได้ทา
สัญ ญาซื อ้ ขายก๊ า ซธรรมชาติกับ ปตท. เป็ นสัญญาระยะยาวโดยมีอ ายุสัญญาประมาณ 15-30 ปี และหาก ปตท.สผ. มีก ารประเมิน
ในภายหลังว่า โครงการมีศัก ยภาพที่จ ะจาหน่ายก๊า ซธรรมชาติไ ด้มากกว่า ที่ร ะบุในสัญ ญา บริษัท ฯ จะมีก ารเตรียมการวิเคราะห์แ ละ
เจรจาสัญ ญาเพื่อ รองรับ การขายก๊ า ซธรรมชาติส่ว นเพิ่ม ทั้ง กรณี เ พิ่ม ปริม าณการขายหรือ ต่อ ระยะเวลาสัญ ญา นอกจากนี ้ เนือ้ หา
สัญญาจะระบุให้ผูซ้ ือ้ รับก๊าซธรรมชาติตามปริมาณการซือ้ ขัน้ ต่าต่อปี ไว้ หากผูซ้ ือ้ ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติได้ตามที่ตกลงไ ว้ในสัญญา
จะต้องชาระค่าก๊าซธรรมชาติในส่วนที่ไม่รบั ให้แก่ ปตท.สผ. เพื่อเป็ นการประกันรายได้ส่วนหนึ่งและลดความเสี่ยงอันจะเกิดจากการที่ผูซ้ ือ้
ไม่รบั ซือ้ ก๊าซธรรมชาติ
ในส่ว นของนโยบายการเปิ ด เสรีก๊า ซธรรมชาติเ หลว (LNG) คณะกรรมการกากับ กิจ การพลัง งาน (กกพ.)
ได้อ อกใบอนุญ าตจัด หาและค้า ส่ง ก๊ า ซธรรมชาติ (LNG Shipper) ให้แ ก่ บ ริษ ัท เอกชน 3 รายในปี นี ้ ส่ง ผลกระทบต่อ ปริม าณ
การจาหน่า ยก๊ า ซธรรมชาติข อง ปตท.สผ. เพีย งเล็ก น้อ ย เนื่ อ งจากใบอนุญ าตนี อ้ นุญ าตเฉพาะการนาเข้า LNG ส่ว นเพิ่ม สาหรับ
กาลัง การผลิต ที่เ กิน จากสัญ ญาขายไฟฟ้า ที่มีอ ยู่ รวมถึง สัญ ญาซื อ้ ขายก๊ า ซกับ ปตท. ยัง ระบุป ริม าณการซื อ้ ขั้น ต่า ไว้ด ว้ ยดัง กล่า ว
ข้า งต้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ปตท.สผ. ได้ติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจ
และความต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานงานกับ ปตท. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและจัดทาแผนการพัฒนาโครงการแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาและเพิ่มปริมาณสารองจากโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการพลังงานของประเทศทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดย ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศโมซัมบิกที่มีปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ และสามารถผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) ได้ ซึ่งสอดรับกับแผนการนาเข้า LNG ของ ปตท.
ในอนาคต ที่จะสามารถเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ
2.2.2.3 ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่ม ปตท.สผ. อ้างอิงจากราคานา้ มันดิบในตลาดโลก ซึ่งมีความผันผวนที่เกิดจาก
หลายปั จจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นาไปสู่มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศ
ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออุปสงค์นา้ มันดิบทั่วโลก และในส่วนของอุปทานนา้ มันดิบของประเทศผูผ้ ลิต อาทิ การตกลงลดกาลังการผลิต
ของกลุ่มโอเปกและผลจากความร่วมมือ ในการลดก าลังการผลิตจากประเทศในกลุ่มสมาชิ ก รวมไปถึงปริมาณการผลิตจากประเทศ
ผู้ผลิตรายใหญ่ ข องโลก อาทิ สหรัฐอเมริกาที่มีกาลังการผลิ ตลดลงเนื่อ งมาจากสภาวะราคาตกต่ า และยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย
อาทิ ความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 สงครามการค้าระหว่างประเทศ การคว่า บาตรบางประเทศโดยสหรัฐอเมริกา
ความไม่สงบภายในประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง รวมไปถึงมาตรการการกระตุน้ เศรษฐกิจจากประเทศต่าง ๆ อีกด้วย โดยที่การเปลี่ยนแปลง
ของราคานา้ มันดิบในตลาดโลกมีผลกระทบโดยตรงต่อราคานา้ มันดิบและคอนเดนเสทของกลุ่ม ปตท.สผ. ทันที ในขณะที่ราคาขายก๊าซ
ธรรมชาติ ซ่ึง เป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ห ลัก ของกลุ่ม ปตท.สผ. จะปรับ ตัว ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กั บ การเปลี่ ย นแปลงของราคาน ้า มัน ดิ บ อ้า งอิ ง
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ทั้งนี ้ การซือ้ ขายก๊ าซธรรมชาติจะมีการปรับราคาเป็ นระยะ เช่น ทุก 3 เดือ น 6 เดือ น หรือ 12 เดือน ตามที่ได้กาหนดไว้ในสูตรราคาของ
สัญญาซือ้ ขายในแต่ละโครงการ ซึ่งจะทาให้ก๊าซธรรมชาติมีความมั่นคงทางราคามากกว่านา้ มันดิบและคอนเดนเสท
ทัง้ นี ้ กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ติดตามสภาวะราคานา้ มันอย่างใกล้ชิดและพิจารณาเข้าทาธุรกรรมสัญญาอนุพนั ธ์ประกัน
ความเสี่ยงราคานา้ มัน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคานา้ มัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในทางลบต่อกระแสเงินสด
และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
2.2.2.4 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ก าหนดให้ส กุลเงิน ดอลลาร์ส หรัฐอเมริก าเป็ น สกุล เงิน หลัก ในการด าเนิ น งาน ( Functional
Currency) ซึ่งใช้ในการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย [Thai Financial Reporting Standards (TFRS)] เนื่องจาก
สกุล เงิน ดอลลาร์ส หรัฐ อเมริก าเป็ น สกุล เงิน หลัก ที่ ใช้อ ้างอิ งในการซื อ้ ขายผลิ ต ภัณ ฑ์ปิ โตรเลี ย มของ ปตท.สผ. อาทิ น ้ามัน ดิ บ และ
ก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม กลุ่ม ปตท.สผ. ยังคงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ ย นแปลงของค่าเงินสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เนื่ อ งจากกระแสเงินสดรับจากการขายผลิต ภัณ ฑ์ส่ว นใหญ่ ข องบริษ ัท ฯ ยังคงรับเป็ นสกุลเงินบาท จากการที่คู่ค้าหลัก
ของ ปตท.สผ. เป็ นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ดังนัน้ การชาระเงินจึงต้องเป็ นสกุลเงินบาทที่เทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ในขณะที่ บ ริษั ท ฯ มี ภ าระค่ าใช้จ่ ายในการด าเนิ น งานและเงิน ลงทุน ส่ ว นใหญ่ เป็ น สกุล เงิน ดอลลาร์ส หรัฐอเมริก า ส่ง ผลให้ ปตท.สผ.
มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกลุ่ม ปตท.สผ. ได้มี การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการจัดสรรรายได้และรายจ่าย
สกุลเงินบาทให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) รวมทัง้ ได้พิจารณานาเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ตามความเหมาะสม อาทิ การเข้าทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหรือสั ญญาสิทธิในการซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward หรือ Option) โดยอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการรับชาระค่าขายผลิตภัณฑ์ที่เป็ นสกุลเงินบาทตามสัญญาซือ้ ขาย
ผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
อนึ่ ง การก าหนดให้ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์ส หรัฐ อเมริก าเป็ น สกุ ล เงิน หลัก ในการด าเนิ น งาน ยัง ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผลการดาเนินงานทางการเงินของ ปตท.สผ. อันเนื่องมาจากการแปลงค่ารายการสินทรัพย์และหนีส้ ินที่เป็ นเงินสกุลอื่นที่มิใช่สกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาในงบการเงินของทุกรอบบัญชี ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยพิจารณาให้มีสินทรัพย์และหนีส้ ินที่เป็ นเงิน
สกุลอื่นที่มิใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทในสัดส่วนที่เหมาะสม และได้พิจารณาเข้าทาสัญญาป้องกั น
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) สาหรับหนีส้ ินสกุลอื่นที่มิใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อเปลี่ยนดอกเบีย้ จ่าย
และเงินต้นที่ ครบก าหนดช าระคื นให้อยู่ในรู ปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่ อลดผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ น้ จากความผันผวน ของอัต รา
แลกเปลี่ยน
2.2.2.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้
กลุ่ม ปตท.สผ. มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคต
และมูล ค่ ายุติธ รรมของเครื่อ งมื อ ทางการเงิน ต่ าง ๆ ทั้งนี ้ กลุ่ม ปตท.สผ. มี น โยบายบริหารความเสี่ย งดังกล่ าว โดยการรักษาสัด ส่ว น
ของหนี ้สิน ที่มี อัต ราดอกเบี ย้ คงที่ แ ละหนีส้ ิ นที่ มี อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวให้อ ยู่ในระดับที่ เหมาะสมและสอดคล้อ งกับลักษณะการดาเนิ น
ธุรกิจ รวมถึงการพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ เช่น สัญ ญาสิทธิในอัตราดอกเบีย้ อ้างอิงแบบ
ไม่ มี ค่ าสิ ทธิ ทั้งนี ้ การบริห ารความเสี่ ย งทางการเงิน ต้อ งอยู่ภ ายใต้ค วามจาเป็ น และเหมาะสม โดยค านึ งถึงต้น ทุน สภาวะตลาดและ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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2.2.3 ปั จจัยเสี่ยงด้ำนกำรเมือง กฎหมำยหรือข้อบังคับ (Political & Legal/Regulatory)
2.2.3.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเมืองในประเทศทีเ่ ข้ำไปลงทุน
ปตท.สผ. มุ่งเน้น ขยายการลงทุน ในพื ้น ที่ เป้ าหมายหลัก ที่ มี ค วามส าคัญ ในเชิงกลยุท ธ์เพื่ อ รองรับ การเติ บ โต
ในระยะยาว ซึ่งประเทศเหล่านีอ้ าจมีความเสี่ยงทางภูมิรฐั ศาสตร์ ทัง้ นี ้ ในการกาหนดกลยุทธ์การขยายการลงทุน รวมถึงการติดตามระดับ
ความเสี่ยงในประเทศที่ ปตท.สผ. ดาเนินโครงการอยู่ในปั จจุบัน นอกเหนือจากการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ การลงทุน กฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. แล้ว ยังได้กาหนดให้มีทีมงานดูแลรับผิดชอบติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ประเทศเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด และจัดทารายงานบทวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงทางภูมิรฐั ศาสตร์ทุก ๆ เดือ นจากแหล่งข้อ มูล
ข่ า วสารที่ ได้ม าตรฐานระดับ สากล ในปี ที่ ผ่ า นมา ปตท.สผ. ได้วิ เคราะห์แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้อ งอัน เนื่ อ งมาจากผลของ
ความหลากหลายในเชิงภูมิรฐั ศาสตร์ของแต่ละพืน้ ที่ ซึ่งเกี่ ยวกับประเด็นเสถี ยรภาพทางการเมือ งและความมั่นคงของรัฐ ภาพรวมของ
เศรษฐกิจ กฎหมาย ข้อบังคับ และความปลอดภัย รวมทั้งความน่าเชื่อถือของประเทศที่เข้าลงทุนด้วย ซึ่งจากการประเมินพบว่า ภูมิภาค
ที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุนที่มีความเสี่ยงด้านภูมิรฐั ศาสตร์ ได้แก่ ประเทศในแถบตะวันออกกลาง และประเทศที่มีความเสี่ยงภายในประเทศ
ได้แก่ ประเทศในแถบแอฟริกาเหนือ แต่ทงั้ นี ้ โครงการที่ ปตท.สผ. ลงทุนนัน้ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากปั ญหาที่
เกิดขึน้
อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการลงทุนและการจัดการโครงการของ ปตท.สผ. ได้นาผลการประเมินความเสี่ยงทาง
ภูมิรฐั ศาสตร์และความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน มาเป็ นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในกรณี ทอี่ าจเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการ
และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมแผนรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์ดา้ นภูมิรฐั ศาสตร์และความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนจะถูกนามาจัดทาเป็ น Risk Rating Score
ของแต่ละประเทศ เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในโครงการใหม่และสะท้อนในการประเมินมูลค่าโครงการลงทุน นอกจากนี ้
ปตท.สผ. มีการประสานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยในประเทศที่เข้าลงทุนและสนใจจะลงทุน เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ ดี และสร้างความมั่นใจว่ าการด าเนิ นงานของ ปตท.สผ. ได้ร ับ การสนับ สนุน จากรัฐ รวมถึ งได้ด าเนิ น ตามแนวนโยบาย
ของประเทศเช่นกัน
2.2.3.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย (Compliance Risk)
จากความซับซ้อนของบทบัญ ญั ติตามกฎหมาย แนวโน้มของการออกกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ที่บ่ อ ยครัง้ ตลอดจนความเข้าใจที่ค ลาดเคลื่ อ นเกี่ ยวกับ วิธีปฏิ บัติ หรือ แม้กระทั่งภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการออกกฎหมาย ซึ่งทาให้
มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและอาจนาไปสู่การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลกระทบต่อกลุ่ม ปตท.สผ. ทัง้ ในด้านการเงินและ
การดาเนินงาน เช่น ถูกลงโทษปรับ ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการ รวมถึงอาจส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
บริษั ท ฯ ดังนั้น ปตท.สผ. จึงให้ค วามส าคัญ กับ การบริห ารความเสี่ ย งด้านการปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย โดยก าหนดให้ฝ่ ายบรรษั ท ภิ บ าล
การก ากั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ และการควบคุ ม ภายใน (Governance, Compliance, and Internal Control Department) เป็ น
หน่ ว ยงานกลางในการก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายของหน่ วยงานต่ าง ๆ ในกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่ อ สร้างความมั่ น ใจให้ผู้ถื อ หุ้น
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ว่ากลุ่ม ปตท.สผ. จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยหน่วยงานนีท้ าหน้าที่ติดตาม
มติคณะรัฐมนตรี ร่างกฎหมาย และกฎหมายที่ประกาศบังคับใช้แล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่ม ปตท.สผ.
อย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังคงให้ความสาคัญ กับความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รปั ชันอย่างต่อเนื่องและมีกระบวนการ
ในการกากับดูแลอยู่ตลอดเวลา โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “ผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ” หัวข้อ “การต่อต้านทุจริต
คอร์รปั ชัน”
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2.2.4 ปั จจัยเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินกำร (Operational Risk)
2.2.4.1 ควำมเสี่ยงในกำรสำรวจ
การส ารวจเพื่ อ หาแหล่ ง ปิ โตรเลี ย มใหม่ ๆ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ธุ ร กิ จ ส ารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย ม นอกจาก
เป็ นการหาปริมาณสารองปิ โตรเลียมมาทดแทนปริมาณสารองที่ได้ทาการผลิตไปแล้ว ยังเป็ นการหาปริมาณสารองใหม่เพื่อสร้างการเติบโต
ทางรายได้ให้แก่ ปตท.สผ. ตามกลยุทธ์องค์กร เพื่อสนับสนุนการเติบโตด้านการผลิตปิ โตรเลียมตามเป้าหมายขององค์กรในอนาคต
ในกิ จ กรรมการส ารวจนั้ น เป้ า หมายส าคั ญ คื อ การค้น หาแหล่ ง ปิ โตรเลี ย มที่ มี ข นาดที่ ส ามารถผลิ ต ได้
ในเชิงพาณิ ชย์ ความเสี่ยงในกิจกรรมการสารวจจึงเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางด้านธรณีวิทยา (Geological Risks) และความไม่แน่นอน
ของปริมาณปิ โตรเลียมที่คน้ พบ (Resources Volume Uncertainty)
การจัด การปั จ จัย ความเสี่ ย งที่ ส าคัญ ในด้า นการส ารวจจึ ง ขึ น้ อยู่กับ การประเมิ น ศัก ยภาพของแปลง ส ารวจ
ทั้ง ทางด้า นเทคนิ ค และเศรษฐศาสตร์ รวมถึ ง การบริ ห ารจัด การกับ แปลงส ารวจที่ มี อ ยู่ ปั จจัยส าคัญ ที่ ใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
เพื่อทาการสารวจปิ โตรเลียม ได้แก่ การประเมินโอกาสในการค้นพบปิ โตรเลียม (Chance of Success) การประมาณการปริมาณสารองที่คาดว่า
จะพบและผลิตได้ (Resource Estimation) ในกรณีที่คน้ พบแหล่งปิ โตรเลียมในแปลงสารวจ การประมาณการระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ส ารวจจากกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ได้แ ก่ การศึก ษาด้า นธรณี วิ ท ยา (Geological Studies) การท าคลื่ น ไหวสะเทื อ น (Seismic) และการเจาะ
หลุมประเมินและหลุมผลิต (Appraisal and Development Wells) ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา การผลิต
และการรื ้อ ถอน (Development Cost, Operating Cost, and Decommissioning Cost) รวมถึ ง ผลตอบแทนที่ จ ะต้ อ งจ่ า ยให้ กั บ รั ฐ
ตามเงื่อนไขสัญญาหรือสัมปทานเปรียบเทียบกับความเสี่ยงในการลงทุน
ในการพิจารณาการลงทุนด้านการสารวจ ปตท.สผ. มีกระบวนการที่ชัดเจนและมีเกณฑ์ในการประเมินโครงการ
แต่ละขัน้ จนถึงการตัดสินใจลงทุน ตัง้ แต่หลักเกณฑ์การเลือกแอ่งปิ โตรเลียมที่มีศักยภาพ (Potential Petroleum Basins) การประเมินศักยภาพ
ของแปลงในแอ่ ง ปิ โ ตรเลี ย มโดยท าการศึก ษาทางธรณี วิ ท ยาโดยละเอี ย ด (Subsurface Studies) รวมถึ ง การศึก ษาปั จ จัย ความเสี่ ย ง
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (Above-Ground Risks) โดยกลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจจะทาการประเมินศักยภาพครอบคลุมพืน้ ที่เป้าหมาย
ทั่วโลกเพื่อทาการคัดเลือกพืน้ ที่ที่มีศกั ยภาพสูงสุด และนามาพิจารณาเพื่อเข้าประมูลพืน้ ที่หรือเข้าร่วมทุน และเมื่อได้โครงการแล้วจะวางแผน
การสารวจทั้งระยะสั้นและระยะยาวภายใต้กรอบงบประมาณการสารวจที่ บริษั ท ฯ กาหนดไว้ (Exploration Portfolio Management and
Exploration Budget Allocation) โดยกระบวนการเหล่ า นี ้จ ะมี ก ารทบทวนทุ ก ปี แ ละมี ก ารปรับ พื ้น ที่ เ ป้ า หมายและกลยุ ท ธ์ก ารส ารวจ
ให้สอดคล้องกับผลการสารวจที่ผ่านมา
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังกาหนดให้การศึกษาทางด้านการสารวจต้องผ่านการพิจารณาของคณะทางานสอบทาน
การประเมิ น ศักยภาพปิ โตรเลียม เพื่อให้แน่ใจว่ ากระบวนการและผลการศึกษาโครงการส ารวจต่ าง ๆ ได้ครอบคลุมประเด็ นส าคัญ และ
การประเมินเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน รวมถึงกระบวนการดาเนินงานของ ปตท.สผ. เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุน
และให้ผลการสารวจเป็ นไปตามเป้าหมายที่ ปตท.สผ. กาหนดไว้
ในด้านกลยุทธ์การลงทุน ปตท.สผ. กาหนดนโยบายในการกระจายการลงทุนด้านการสารวจ โดยกาหนดสัดส่วน
การลงทุนในแต่ละแปลงและกระจายการลงทุนไปยังแปลงสารวจอื่น ๆ โดยจับมือกับพันธมิ ตรที่มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญในพืน้ ที่เพื่อต่อยอด
แนวคิดการสารวจด้านธรณีวิทยา ทาให้โอกาสที่จะประสบความสาเร็จในการสารวจสูงขึน้
2.2.4.2 ควำมเสี่ยงในกำรพัฒนำโครงกำร
จากสถานการณ์ราคานา้ มันที่ยงั คงผันผวน ส่งผลให้ ปตท.สผ. ทบทวนแผนการพัฒนาและควบคุมต้นทุนเพื่อให้
ผลการดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ เป็ นไปตามเป้าหมาย การพัฒนาโครงการเป็ นการเตรียมการเพื่อเพิ่มปริมาณสารอง ปริมาณการผลิต
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และสร้างรายได้ในอนาคต อาทิ โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ อย่างไรก็ตาม
ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ได้แก่ ความล่าช้าและค่ าใช้จ่ ายเกิ นวงเงิ นงบประมาณ เป็ นสิ่งที่เกิดขึ น้ ได้ ดังนั้น ปตท.สผ.
จึงเตรียมความพร้อมและกาหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ ยง เพื่อให้สามารถดาเนิ นโครงการได้ตามคุณภาพงานที่ต้อ งการภายใน
ระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนด ดังต่อไปนี ้
1) ด้านการบริหารโครงการ: ให้ความสาคัญต่อการกาหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหารโครงการ การวางแผน
โครงการ และการออกแบบระบบวิศวกรรมที่เหมาะสม การบริหารสัญญาจัดซือ้ จัดจ้ าง การติดตามควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ม่ นั ใจว่า
สามารถดาเนินโครงการได้ทนั ตามกาหนด และพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รบั
2) ด้านบุคลากรและระบบงาน: ให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารโครงการ ทัง้ โครงการที่เป็ น
ผู้ด าเนิ น การเองและโครงการร่ว มทุน รวมถึ ง การเตรีย มความพร้อ มเพื่ อ รองรับ การแข่ง ขัน เพื่ อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง บุค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์
อีกทัง้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา พร้อมทัง้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
ให้เป็ นไปตามกระบวนการควบคุมมาตรฐานการพัฒนาโครงการของ ปตท.สผ. (Project Realization Process) เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการ
สามารถบรรลุเป้าหมายทัง้ ในด้านความปลอดภัย คุณภาพ กาหนดเวลาแล้วเสร็จ และงบประมาณของโครงการ
3) ด้านสัญ ญา: เนื่อ งจากการพัฒนาโครงการจ าเป็ นต้อ งท างานร่วมกับผู้ร ับเหมาเพื่อ บรรลุเป้ าหมายของ
โครงการ ปตท.สผ. จึงให้ความสาคัญกับการร่างและกาหนดเงื่อนไขสัญญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึน้ จากการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของสัญญาและกรณีพิพาทกับคู่สัญญา ความเสี่ยงเหล่านีส้ ามารถควบคุมได้โดยเริ่มจาก
การเจรจา ซึ่งต้องใช้ความรู ค้ วามสามารถจากบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง อาทิ หน่วยงานวิศวกรรมก่อสร้าง หน่วยงานจัดหา
หน่วยงานการเงินและบัญชี และหน่วยงานกฎหมาย นอกจากนี ้ การบริหารสัญญาที่รอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งจะกระทบ
ต่อแผนการดาเนินงานและผลประกอบการของ ปตท.สผ. ในภาพรวม
2.2.4.3 ควำมเสี่ยงในกำรผลิต
ในการผลิตปิ โตรเลียมต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายด้าน ตั้งแต่หลุมผลิต ผ่านกระบวนการผลิต จนกระทั่งถึง
จุดขาย อาทิ ศักยภาพของหลุมผลิต อุปกรณ์การผลิตชารุ ดหรือบกพร่อง การปฏิบัติงานผิดพลาดของบุคลากร และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ความเสี่ยงเหล่านีส้ ่งผลกระทบต่อเป้าหมายและปริมาณการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ของ ปตท.สผ. โดยตรง
ปตท.สผ. จึงให้ความสาคัญในการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการผลิต ตั้งแต่การวางแผนและออกแบบโครงสร้าง
แท่นผลิต กระบวนการผลิต รวมถึงระบบควบคุมด้านการผลิต ระบบการบารุ งรักษาเชิงป้องกัน การซ่อมบารุ ง รวมทั้งได้นาระบบการบริหาร
จัดการเพื่อปรับปรุ งความเชื่อมั่นในการผลิตอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย (Operational Excellence Management System – Reliability &
Asset Integrity) มาใช้ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อ ลดการสูญเสี ยจากการผลิ ตอันเนื่ องมาจากอุปกรณ์เสี ยหายหรื อเสื่ อ มสภาพ นอกจากนี ้
ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การบารุงรักษาเชิงป้องกันและการตรวจสอบ โดยมีเป้าหมายสาคัญคือ ไม่มีการหยุดผลิตเนื่องจาก
ความบกพร่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ (Zero Unplanned Shutdown) ในด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงานนั้น ได้มีการจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติ ง าน
คู่มื อ ปฏิ บัติ ง าน พร้อ มทั้งพัฒ นาขี ด ความสามารถของผู้ปฏิ บัติ ง านให้มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ ความสามารถ และปฏิ บัติ ง านได้อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้ร ับ การรับ รอง ISO 22301 ซึ่ ง เป็ น มาตรฐานสากลด้า นการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง
ทางธุรกิจกับการดาเนินงานในโครงการเอส 1 โครงการผลิตเมียนมา ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียมที่สงขลา และฝ่ ายบริหารอาคารและ
บริ ก ารธุ ร กิ จ ส านัก งานใหญ่ ซึ่ง หากเกิ ด เหตุก ารณ์ที่ อ าจส่ ง ผลให้ก ารด าเนิ น งานในหน่ ว ยงานดัง กล่า วต้อ งหยุดชะงัก จะมี แ ผนงาน
ที่ ชั ด เจน ในการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทัน ท่ ว งที สร้า งความมั่น ใจให้ แ ก่ ลูก ค้า และผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
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2.2.4.4 ควำมเสี่ยงในด้ำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. ได้ม ีก ารวิเ คราะห์ปั จ จัย ความเสี ่ย งด้า นความปลอดภัย มั่น คง อาชีว อนามัย และสิ ่ง แวดล้อ ม
(Safety, Security, Health and Environment – SSHE) เป็ นประจา เพื่อลดโอกาสการเกิดและผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่าง ๆ
มีการพิจารณาความเสี่ยงครอบคลุมทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอก โดยมีจุด ประสงค์เ พื่อ ป้อ งกันการเกิด อุบ ัติเ หตุรา้ ยแรง ลดความเสี่ยง
ที่จ ะก่อ ให้เ กิด อุบ ัติเ หตุต่อ พนัก งาน ทรัพ ย์สิน สิ่ง แวดล้อ ม และสัง คม เพื่อ ให้ก ารดาเนิน งานด้านการปฏิบัติงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิถกู ต้องตามข้อกาหนดกฎหมายของแต่ละประเทศที่กลุ่ม ปตท.สผ. มีการดาเนินงานอยู่
ปตท.สผ. มีการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบการบริหาร
จั ด การด้า นความปลอดภัย (SSHE Management System) ซึ่ ง มี ก ารก าหนดนโยบาย มาตรฐาน กระบวนการ และแนวทางปฏิ บัติ
ให้พนักงานและผู้ร ับ เหมามีเ ป้า หมายไปในทิ ศทางเดีย วกันและมี ค วามตระหนัก ในด้า นความปลอดภัย โดยมีการฝึ กอบรมพนัก งาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพและความรู ้ข องบุค ลากร รวมไปถึ ง การเสริ ม สร้า งวัฒ นธรรมและเสริ ม ส ร้า งจิ ต ส านึ ก ด้า น SSHE
การประเมินความเสี่ยงก่อ นการทางานและการปฏิบัติตามขั้นตอนในการทางานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน ทัง้ นี ้ ยังมีการดูแลระบบวิศวกรรมและกระบวนการผลิตให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่าที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังมีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ
ผ่านดัชนี ชี ้วัดความเสี่ย งที่ส าคัญ เช่น อัตราการบาดเจ็บ จากอุบัติเ หตุ ผลของการปิ ด ความเสี่ ยงจากการตรวจประเมิ น การติ ด ตาม
ภัยธรรมชาติ สถานการณ์ความมั่นคง และการแพร่ระบาดของโรคในประเทศที่มีความเสี่ยง เพื่อให้ม่นั ใจว่าสถานการณ์ต่าง ๆ มีการติดตาม
และหาแนวทางในการปรับปรุ ง แก้ไข ป้องกัน และเตรียมความพร้อ มในการปฏิบัติงานและการดาเนินธุร กิจอย่างต่อเนื่อ ง เพื่อนาไปสู่
ความยั่งยืนของสังคมและองค์กรโดยรวม
2.2.4.5 ควำมเสี่ยงด้ำนสังคมและชุมชน
ในการดาเนินธุร กิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ ปตท.สผ. ยึดมั่นในการเป็ นพลเมืองที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน รวมไปถึงการให้ความสาคัญด้านสิทธิ มนุษยชน และมีการคานึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบในทุกพื ้นที่
ปฏิบตั ิการ ปตท.สผ. จึงเน้นการดาเนินงานและสนับสนุนการเติบโตขององค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ยกระดับมาตรฐานความเป็ นอยู่
ของชุมชน อนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสีย ตามนโยบายบริหารจัดการชุมชนสัมพันธ์และนโยบาย
ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม ท าให้ชุ ม ชนและผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย เกิ ด ความเชื่ อ มั่น ยอมรับ และสนั บ สนุ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ ปตท.สผ.
เพื่อการเติบโตเคียงคู่กบั ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ปตท.สผ. ใช้แ นวทางการมี ส่ ว นร่ว มและการสื่อ สารกับ ผู้มี ส่ว นได้เ สีย ในทุก ระดับ รวมถึ ง หน่ ว ยงานราชการ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่ า งสม่ า เสมอ มี ก ารจัด ท าแผนกลยุ ท ธ์ร ะยะยาวส าหรับ โครงการเพื่ อ สัง คมเป็ น 2 ระดับ โดยในระดับ มหภาคมุ่ ง เน้น
การด าเนิ น งานเพื่ อ คื น ความสมบูร ณ์สู่ท้อ งทะเล และระดับ จุล ภาคมุ่ง ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาโครงการพัฒ นาสัง คมในพื ้น ที่ ป ฏิ บัติ ก าร
สอดคล้อ งกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) นอกจากนี ้ ปตท.สผ. มีระบบบริหารจัดการประเด็ นและ
ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย (Issue and Stakeholder Management System – ISMS) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบและประเด็ น ทางสั ง คมที่ ชุ ม ชน
อาจมีความกังวล โดยพนักงานชุมชนสัมพันธ์ในทุก พืน้ ที่ปฏิบัติการมีการทบทวนการวิเคราะห์ดังกล่าวทุกปี และใช้เป็ นข้อ มูล พืน้ ฐาน
ในการพิจารณาดาเนินโครงการพัฒนาสังคมที่เหมาะสมของแต่ละพืน้ ที่ และมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนเป็ นแนวทางการบริหาร
จัดการด้วยมาตรฐานเดียวกันในทุกพืน้ ที่ปฏิบัติการ อีกทั้งมีการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนและการสารวจทัศนคติและ
ความผูกพันของผูม้ ีส่วนได้เสีย ซึ่งจะเป็ นข้อมูลสาหรับการพัฒนาโครงการเพื่อสังคมให้ตอบสนองต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
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ในด้านสิทธิ มนุษยชน ปตท.สผ. ให้ความสาคัญ กับ ประเด็นด้านสิทธิ มนุษยชนใน 5 กลุ่มหลัก ได้แ ก่ ประเด็น
ที่เกี่ ยวเนื่อ งกับพนักงาน ชุมชน ห่วงโซ่อุปทาน สิ่งแวดล้อ ม และการรักษาความปลอดภัย และพิจารณาครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ เ กี่ ย วข้อ งทุก กลุ่ม รวมถึ ง กลุ่ม ผู้ด้อ ยโอกาส เช่ น เยาวชน ชนกลุ่ม น้อ ย ชนพื ้น เมื อ ง และแรงงานข้า มชาติ โดยพิ จ ารณาความเสี่ยง
ด้านสิทธิ มนุษยชนจาก 2 ปั จจัย ได้แ ก่ ความเป็ นไปได้ที่จะเกิดประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและผลกระทบ สอดคล้อ งกับมาตรฐานของ
กลุ่ม ปตท. และแนวปฏิบตั ิดา้ น Due Diligence ของ UN Global Compact Management Model และ IPIECA (International Petroleum
Industry Environmental Conservation Association)
ปตท.สผ. ได้มีการนาหลักการเกี่ยวกับสิทธิ มนุษยชนในระดับสากลผสมผสานเป็ นส่วนหนึ่งในการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ และก าหนดนโยบายด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน พร้อ มทั้ ง ก าหนด Human Rights Management System
ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบการดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมกับการปลูก ฝั งความรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจ เป็ นส่วนหนึ่ง
ในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในการดาเนินธุรกิจ อีกทั้งยังมีการประเมินความเสี่ยงเรื่องสิทธิมนุษยชนประจาปี โดยในปี 2563
ปตท.สผ. ได้ จั ด จ้ า งบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาภายนอกที่ มี ค วามเป็ นอิ ส ระและมี ค วามเชี่ ย วชาญเป็ นผู้ท บทวนการประเมิ น ความเสี่ ย ง
เกี่ ย วกับ ด้า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และก าหนดมาตรการต่ า ง ๆ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งนี ้ อาทิ การปรับ ปรุ ง แนวปฏิ บัติ ด้า นการบริ ห ารจัด การ
ด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็ นปั จจุบัน โดยเพิ่มข้อกฎหมายและแนวปฏิบตั ิที่ดีในประเทศใหม่ที่ ปตท.สผ. ขยายตัวไป และจัดให้มีการอบรม
ด้านระบบบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท ฯ ให้ที่สานักงานใหญ่ และพนักงานในพืน้ ที่ปฏิบัติการอีกด้วย ทั้งนี ้ รายละเอียด
ด้านความเสี่ยงและแผนการดาเนินการได้เผยแพร่บนเว็ บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว (https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/
Business/Labourpractices.aspx)
2.2.4.6 ควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงและปลอดภัยทำงไซเบอร์
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) เกิดขึน้ อยู่เสมอและขยายวงกว้างในทุกธุรกิจผ่านรูปแบบที่หลากหลาย
และซับซ้อ นมากขึน้ ซึ่งอาจส่งผลก่อ ให้เ กิด ความเสี ยหาย สร้างผลกระทบต่อ ระบบปฏิ บัติ ก ารคอมพิว เตอร์หรือ เครือข่ ายของบริ ษั ท ฯ
ให้ไม่สามารถตอบสนองต่อการทางาน จนเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Disruption) ได้ในที่สุด ปตท.สผ. ตระหนักถึง ความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ จึงมีมาตรการหรือการดาเนินการที่กาหนดขึน้ เพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงนี ้ เช่น จัดอบรม
สร้างความตระหนักรูด้ า้ นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สาหรับพนักงาน (Cybersecurity Awareness) ทดสอบส่งอีเมลหลอกลวง (Phishing
Simulation) เพื่อ เสริม สร้า งความรู ค้ วามเข้า ใจด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ มีศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber
Security Operation Center: CSOC) ช่วยเฝ้าระวังภัยให้องค์กรตลอด 24 ชั่วโมง และการจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลความปลอดภัยของ
ระบบเครือข่ายขององค์กร (Security Information and Event Management: SIEM) รวมถึงการซ้อมแผนการรับมือการโจมตีทางไซเบอร์
(Cyber Security Response Drill) แผนการสารองข้อ มูล (Backup) และแผนการกู้คืนระบบ (Disaster Recovery) อย่างสม่าเสมอ โดยมี
การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอตามล าดับ
เพื่อให้ม่นั ใจว่า ปตท.สผ. จะสามารถควบคุมสถานการณ์และตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีเหตุการณ์ฉกุ เฉินเกิดขึน้
ปตท.สผ. มีการอ้างอิงมาตรฐาน National Institute of Standards and Technology (NIST) เป็ นกรอบมาตรฐาน
ในการจัดการเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีการดาเนินการประเมินความเสี่ยงโดยอิงกรอบมาตรฐาน ISO 27001:2013 ในส่วนของระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์และศูนย์รวมข้อมูล (Data Center Facility) ตั้งแต่ปี 2557 และมีแผนดาเนินการประเมินความเสี่ ยงโดยอิงกรอบ
มาตรฐาน ISO 27001:2013 กั บ ทุ ก ระบบงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ท าให้ ปตท.สผ. มี ค วามพร้อ มเพื่ อ ร่ ว มทดสอบการรับ มื อ ภัย คุ ก คาม
พร้อมรายงานเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์อย่างมีนัยสาคัญต่อระบบของ ปตท.สผ. และต่อหน่วยงานภาครัฐตามที่กฎหมายกาหนด
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2.2.5 ปั จจัยเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risk)
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มี การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
ตลอดจนความคาดหวังจากผูม้ ีส่วนได้เสียต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ที่ตอ้ งเป็ นไปตามกฎระเบียบต่าง ๆ และความต้องการมาตรการ
จั ด การผลกระทบด้า นสิ่ ง แวดล้อ มที่ มี แ นวโน้ม มากขึ น้ ปตท.สผ. จึ ง ได้ติ ด ตามสถานการณ์แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ ้น ใหม่
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ได้ในอนาคต และมุ่งปรับปรุ งการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ให้มีประสิทธิ ภ าพ
และปรับเปลี่ยนการดาเนินงานให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่เกิ ดขึน้ ใหม่ได้อย่างทันท่วงที เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ ปตท.สผ. ดาเนิน
ธุรกิจและเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน
2.2.5.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ปัจจุบนั ความเสี่ยงด้านภัยพิบตั ิจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบกะทันหัน (Extreme Weather Events)
และภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) ที่รุนแรงขึน้ มีสาเหตุหนึ่งมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น ปตท.สผ. ซึ่งประกอบธุรกิจสารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั ิงานของ ปตท.สผ. ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk) หรือความเสี่ยงจากผลกระทบทางตรงของ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น ความเสี่ยงจากคลื่นความร้อน ฝนตกหนัก พายุหมุนเขตร้อน ภัยแล้ง และความเสี่ยงที่เกี่ยวกับนา้
และ (2) ความเสี่ยงเปลี่ยนผ่าน (Transition Risk) หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย กฎเกณฑ์/กฎหมาย เทคโนโลยี และ
ความต้องการพลังงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากการประชุม Conference of the Parties สมัยที่ 21 (COP21) ณ กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ เดือ นธันวาคม 2558 ซึ่งรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ได้ลงนามร่วมกันและให้ความร่วมมือ ในการเตรี ยมรับ มื อ กับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิลสู่รูปแบบสังคมคาร์บอนต่า
โดยประเทศไทยได้ลงนามที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 (เทียบกับปี ฐาน พ.ศ. 2558)
ปตท.สผ. ได้ตระหนัก ถึง ความส าคัญ ของการจัดการการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ จึงได้มีการประเมิ น
การบริหารจัดการความเสี่ยงของทัง้ โครงการที่มีอยู่ ในปั จจุบนั และโครงการที่บริษัทฯ สนใจลงทุน ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทัง้ 2 ด้านข้างต้น
โดยประเมินความเสี่ยงทั้งในระยะสัน้ (ปี 2563-2568) ระยะกลาง (ปี 2568-2578) และระยะยาว (ปี 2578-2593) ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ตามแนวทางของ Representative Concentration Pathway (RCP), Stated Policies Scenario, Sustainable Development Scenario
(SDS) และ IPCC 1.5 ๐C Scenario ผลการประเมินความเสี่ยงทางกายภาพและความเสี่ยงเปลี่ยนผ่านในภาพรวมของบริษัท (Corporate
Risk Level) สาหรับทุกสถานการณ์และทุกช่วงระยะเวลา พบว่าอยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง ทาให้บริษัท ฯ มั่นใจได้ว่าการดาเนินงานของ
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายของโลก
ในการควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส โดยบริษัท ฯ มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจมีผลกระทบต่อระดับความเสี่ยงของบริษัท ฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อ ยู่ในระดับที่ยอมรับได้แ ละ
สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้น
การปรับปรุ งกระบวนการทางานเพื่อ เพิ่ม ประสิทธิ ภ าพการใช้พลังงาน และลดความเข้มของ การปล่อ ยก๊ าซเรือ นกระจกลงร้อ ยละ 25
ภายในปี 2573 (เทียบกับปี ฐาน พ.ศ. 2555) นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้ศกึ ษาศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่ า
ลดภาวะโลกร้อ น รวมถึงการชดเชยคาร์บอนผ่านกลไกต่าง ๆ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
การดาเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาวิธีการในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้
โครงการ Thailand Voluntary Emission Reduction Project (T-VER) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมและนโยบายต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ทั้ง นี ้ กลยุท ธ์ก ารลงทุน ของ ปตท.สผ. ได้ร วมถึ ง การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ใหม่ ได้แ ก่ ธุ ร กิ จ ก๊ า ซธรรมชาติ ค รบวงจร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Gas Value Chain) เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (Gas to Power) ธุรกิจการพัฒนาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
รวมถึงการมองหาโอกาสการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่จะช่วยผลักดันการเข้าสู่สงั คมคาร์บอนต่าอีกทางหนึ่งด้วย
2.2.5.2 ควำมเสี่ยงจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีทส่ี ่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมพลังงำน
วิวฒ
ั นาการความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกที่มีบทบาทมากขึน้ ในอุตสาหกรรมพลังงาน
เช่น อุปกรณ์และระบบที่สามารถกักเก็บไฟฟ้าได้มากขึน้ จึงมีปริมาณการใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้ามากขึน้ นอกจากนี ้ ต้นทุนในการทา
ธุรกิจพลังงานทดแทนและธุ รกิจรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงจากการวิจัยและนวัตกรรมที่กา้ วหน้า การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
เหล่านี ้ รวมไปถึงนโยบายจากภาครัฐในด้านสิ่งแวดล้อมที่แสดงเจตจานงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas หรือ GHG)
ตามความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เช่น แผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 [Alternative Energy Development Plan (AEDP) 2015-2036] ซึ่งได้กาหนดเป้าหมาย
การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็ นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2579 ทั้งในรู ปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และ
เชือ้ เพลิงชีวภาพ เริ่มส่งผลให้รูปแบบการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานเปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) โดยมีแนวโน้ม
ความต้องการใช้นา้ มันลดลงอย่างมีนัยสาคัญ และนาไปสู่จุดสิน้ สุดของอุตสาหกรรมนา้ มันในอนาคต จากสถานการณ์ดังกล่าวล้วนเป็ น
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ที่มีสัดส่วนจากการขายนา้ มันดิบและคอนเดนเสทเฉลี่ยร้อ ยละ 37
ของรายได้ทงั้ หมด รวมถึงการได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตจากการพัฒนาเทคโนโลยีของคู่แข่ง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็ นปั จจัยสาคัญในการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจพลังงานภายใต้สถานการณ์ที่มีความผันผวน
วิสยั ทัศน์ของ ปตท.สผ. ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี คือการเป็ นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีพลังงาน การเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ E&P และการสร้างความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในอนาคต ทัง้ นีเ้ พื่อให้บริษัท ฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ปตท.สผ. จึงได้
พัฒนาเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีการแบ่งปั นความรู ท้ ั้งภายใน
ปตท.สผ. และกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน นอกจากนี ้ ด้วยการส่งเสริมการทางานร่วมกัน จึงทาให้ ปตท.สผ. สามารถรวบรวมความเชี่ยวชาญ
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกธุรกิจพลังงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถ จนทาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ในที่สดุ
ธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมจะยังคงเผชิญกับความท้าทายมากมายในอีกไม่กี่ปีขา้ งหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธุร กิจที่ได้ร ับผลกระทบจาก Disruptive Technology ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและรวดเร็วเช่นนี ้ ความสามารถ
ในการปรับตัวและความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (Transform) จะเป็ นตัวกาหนดว่าธุรกิจจะยังคงรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
ได้อย่างไร โดย ปตท.สผ. ได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อคาดการณ์ความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยีและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ส่วนแรกคือ
“Digital Transformation” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันผ่านเทคโนโลยี เช่น Artificial Intelligence, Machine Learning และ
Internet of Things (IoT) เป็ นต้น สิ่งนีจ้ ะช่วยให้บริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพิ่มความสาเร็จในการสารวจ
และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและการผลิตแหล่งปิ โตรเลียมมากขึน้
อีกส่วนหนึ่งคือ “Organization and New Normal Transformation” ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้าง
องค์กรและกระบวนการจัดการที่คล่อ งตัวมากขึน้ ช่วยเสริมศักยภาพความสามารถของบุคลากร และเสริมสร้างมุมมองความคิดและ
วัฒนธรรมขององค์กรที่เ หมาะสม เพื่อ ให้ ปตท.สผ. เป็ นองค์กรที่มี ค วามคล่อ งตัวมากขึ น้ ด้วยการตัด สิ นใจที่ร วดเร็วและตอบสนอง
ทันสถานการณ์ ทาให้แน่ใจได้ว่าจะสามารถลดต้นทุนและทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
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นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลง (Transformation) แล้ว ปตท.สผ. ยังทาการสารวจโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ควบคู่
ไปกับธุร กิจหลักเพื่อ สร้างการเติบโตในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่ธุร กิจใหม่ใน Value Chain ของธุร กิจก๊ าซธรรมชาติ เช่น ธุร กิจโรงไฟฟ้า
จากก๊ า ซธรรมชาติ (Gas to Power) ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ LNG และธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ นวัต กรรมเทคโนโลยี ที่ พัฒ นาขึ น้ ภายใน ปตท.สผ.
ทั้ง นี ้ ปตท.สผ. ได้ป ระเมิ น โอกาสทางธุ ร กิ จ ใหม่ ใ นธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า (Gas to Power) ในประเทศเมี ย นมา ซึ่ง จะสามารถเพิ่ ม มูล ค่ า ให้
แหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่เช่นเดียวกับ Gas/LNG-to-Power ในประเทศอื่น ๆ พร้อมทัง้ แสวงหาโอกาสในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน
ในพลังงานแสงอาทิตย์และลม และขยายธุรกิจ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จากัด (เออาร์วี) ใน 4 ภาคส่วน ได้แก่ การตรวจสอบ
และซ่อมบารุ งอุปกรณ์ใต้ทะเล การเกษตร การแพทย์ และการใช้อ ากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการตรวจสอบทางเทคนิค ซึ่งจะเป็ น
เครื่อ งมือ ที่ช่วยในการเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่ งขันของ ปตท.สผ. ความเชี่ยวชาญนี ้จะสามารถถูก น าไปใช้ง านเพื่อ สนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าทางธุรกิจได้อีกด้วย
ควำมเสี่ยงต่อกำรลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากบริษัทฯ มีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50
ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หรือ ปตท. เป็ นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุน้
(ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ประมาณร้อยละ 65.29 ของทุนชาระแล้ว ส่งผลให้ ปตท. สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือ หุ้นในเรื่องต่าง ๆ
ได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ ตอ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นเรื่อง
กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท ซึ่งกาหนดให้ได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อย่ า งไรก็ ต าม ปตท.สผ. ให้ค วามส าคัญ กับ การปฏิบัติ ต ามกฎเกณฑ์ที่ เ กี่ ยวข้อ งของส านัก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ให้ความสาคัญและดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยมาโดยตลอด อีกทัง้ ยังกาหนดโครงสร้างการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน มีกรรมการอิสระจานวน 9 คนจากกรรมการทัง้ หมด 15 คน ซึ่งได้ให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์อย่างรอบคอบ
และเป็ น อิ ส ระ มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ประกอบด้ว ยกรรมการอิ ส ระที่ ไ ม่ มี ส่ ว นได้เ สี ย กั บ บริ ษั ท ฯ จ านวน 4 ท่ า น
เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัท ฯ และดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้มีการถ่วงดุลอานาจ
ในการบริหารจัดการในระดับที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างโปร่งใสและเป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนที่ 1 หน้า 14
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ธุรกิจเพืำปี
่อความยั
แบบ 56-1 Oneการขับเคลื
Report่อนประจ
2563่งยืน

3. กา่งรขยืับเน
คลอื่ นธรุ กิจเพอื่ ความยงั่ ยืน
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั
3 .1

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
3.1.1 ภำพรวมกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนของ ปตท.สผ.

การบริ ห ารจั ด การความยั่ ง ยื น (Sustainability Management) ของ ปตท.สผ. คื อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยค านึ ง ถึ ง
ความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็ นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับจากนั กลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ่วมธุรกิจ
รัฐบาลของประเทศที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ชุมชน รวมถึงพนักงานของ ปตท.สผ. โดยบริษัทฯ ได้พฒ
ั นากระบวนการทางานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทัง้ ในด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการ
ดาเนินงานการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม รวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย และสร้างพนักงานให้มีความรู ค้ วามสามารถในการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ ะช่วยสร้างคุณค่าให้กบั องค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสีย ปตท.สผ. ได้นอ้ มนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทาง
ในการดาเนินธุรกิจ และมีการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนขององค์การสหประชาชาติ
(UN Sustainable Development Goals หรือ UN SDGs) โดยมุ่งเน้นเป้าหมายที่ 7, 8, 12, 13, 14 และ 16 ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นสาคัญ
ด้า นความยั่ง ยื น ของบริษั ท ฯ นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยัง ใช้ดัช นี ค วามยั่ง ยื น ดาวโจนส์ หรื อ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
เป็ นตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรในระดับสากลอีกด้วย
ปตท.สผ. ได้กาหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ G.R.O.W.T.H. Policy ซึ่งได้ประกาศใช้ท่วั ทัง้ องค์กรเพื่อแสดง
เจตนารมณ์ท่ชี ดั เจน โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นที่มีความท้าทายในการสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกั บ
การดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ซึ่งสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่ www.pttep.com ปตท.สผ. ยังได้จดั ทาแนวปฏิบตั ิ
ด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Guideline) โดยกาหนดแนวทางการดาเนินงานของบริษัทฯ ในประเด็นที่สาคัญต่อความยั่งยืน
ขององค์กร เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีความเข้าใจและกาหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบตั ทิ ่ีใช้ในการควบคุมดูแลการดาเนินงานในแต่ละด้าน
ให้สอดคล้องกันทั่วทัง้ องค์กร เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยึดหลัก ISO 26000 นโยบายความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมที่ยึดหลักปฏิบตั ิท่ีดีของสมาคมผูผ้ ลิตนา้ มันและก๊าซนานาชาติ (International Association of Oil & Gas Producers หรือ IOGP)
และ International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) รวมถึงมาตรฐาน OHSAS 18001 และนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งประกอบกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การเคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยม
การปฏิบตั ติ อ่ พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ เช่น สังคม คูค่ า้ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ และนักลงทุน เป็ นต้น
โดยในปี 2563 ปตท.สผ. ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจนา้ มัน และ
ก๊าซ ประเภทธุรกิจขัน้ ต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่ องเป็ นปี ท่ี 7 ซึ่ง ปตท.สผ. มี เป้าหมาย
ที่จะรักษาสถานะการเป็ นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI ไว้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ยังได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นสมาชิกของดัชนี FTSE4Good Index
Series ประจาปี 2563 ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 5 รวมถึงได้รบั คัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ใน “รายชื่อหุน้ ยั่งยืน” เป็ นปี ท่ี 5
อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจาปี 2563 และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx
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3.1.2 กำรประเมินประเด็นทีส่ ำคัญต่อควำมยั่งยืน (Materiality Assessment)
ปตท.สผ. ได้ประเมินประเด็นที่สาคัญต่อความยั่งยืนตามระดับความสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ และระดับ
ความสนใจของผูม้ ีส่วนได้เสียทัง้ ภายในและภายนอก ภายใต้กรอบการรายงาน Global Reporting Initiative ฉบับ Standards (GRI Standards)
ในระดับครบถ้วนตามตัวชี ้วดั หลัก (Core) ที่ยึดหลักการรายงานความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมนา้ มันและก๊าซ (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 (2018) (AA1000APS) ของ AccountAbility,
SASB Materiality MapTM ของ Sustainability Accounting Standards Board (SASB) เป็ นต้น ซึ่งเป็ นแนวทางที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
ที่ครอบคลุมประเด็นสาคัญด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทบทวนความเสี่ยงและโอกาสที่มีอยู่อย่างเป็ นระบบ ประเด็นที่สาคัญ
ต่อ ความยั่งยื น ดังกล่ าวได้ถูก น ามาใช้ในการก าหนดกลยุท ธ์แ ละเป้า หมายระยะยาวในระดับ องค์ก ร รวมถึงแผนงานด้า นการพัฒ นา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Roadmap) และได้เปิ ดเผยในรายงานความยั่งยืนประจาปี อีกด้วย
ประเด็นที่ สาคัญ ต่อ ความยั่งยื นของ ปตท.สผ. ในปี 2563 ประกอบด้วย 8 ประเด็น ซึ่งมาจากการทบทวนประเด็น จาก
การมีส่วนร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสียและประเด็นสาคัญของบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับสูง ดังนี ้
ด้านธุรกิจ
 การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
 การเพิ่มปริมาณสารองปิ โตรเลียม
 การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของบุคลากร
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด้านสังคม
 การสร้างคุณค่าให้แก่สงั คมและชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม
 การเป็ นองค์กรคาร์บอนต่า
 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การทบทวนการคัดกรองประเด็นสาคัญ ปี 2563 ของ ปตท.สผ. สะท้อ นประเด็นและมุมมองที่สาคัญ ในด้านธุรกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อ ม ทั้งของบริษั ท ฯ และผู้มีส่ วนได้เสี ย โดยมี กระบวนการที่สาคัญ โดยสังเขป ได้แ ก่ การระบุป ระเด็นสาคัญ ต่อ ปตท.สผ.
การกาหนดขอบเขตการรายงานของแต่ละประเด็น การจัดลาดับความสาคัญ ของประเด็น และการนาเสนอผลที่ได้เพื่อทบทวนและอนุมัติ
ต่อคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) และคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจาปี 2563 และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx
3.1.3 กรอบแนวคิด กลยุทธ์ และเป้ ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ปตท.สผ. ได้พฒ
ั นา กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขึน้ เพื่อเป็ นวิถีการทางานร่วมกันในองค์กร และเป็ นรากฐาน
การพั ฒ นาที่ แ ข็ ง แกร่ง ให้แ ก่ อ งค์ก รในระยะยาว รวมถึ ง เป็ นส่ ว นส าคัญ ที่ จ ะท าให้บ ริษั ท ฯ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น Energy Partner of Choice
ตามวิสัยทัศน์ท่ีตงั้ ไว้ โดยกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนีม้ ่งุ เน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็ น เลิศ
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หรือ “คนเก่ง” (High Performance Organization – HPO) การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ หรื อ “คนดี ” (Governance, Risk Management and Compliance – GRC) และการสร้ า งคุ ณ ค่ า ในระยะยาวให้ แ ก่
ผูม้ ีส่วนได้เสีย หรือ “มีความรับผิดชอบ” (Stakeholder Value Creation – SVC) โดยกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ.
ยังมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน (SDGs: Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย
ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่าเมื่อบริษัทฯ มีการดาเนินงานที่ดีบนรากฐานที่แข็งแกร่งและคานึงถึงประโยชน์รว่ มกันของผูม้ ีส่วนได้เสีย
ต่าง ๆ แล้ว บริษัทฯ จะสามารถส่งมอบคุณค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่สงั คมโดยรวมได้ในที่สดุ (From We to World)
ภายใต้กรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าว ปตท.สผ.ได้ พฒ
ั นากลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนขึน้ โดยใช้กระบวนการ
ประเมินประเด็นสาคัญ ด้านความยั่งยืนเพื่อ ตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต ซึ่งรวมถึงการปรับตัวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
(Energy Transition) พร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยกลยุทธ์เ พื่อความยั่งยืนของ ปตท.สผ. และเป้าหมาย
ระยะยาวในระดับองค์กร (ปี 2573) ประกอบด้วย
ด้านการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ (High Performance Organization – HPO)
1) กลยุทธ์การดาเนินการและการขยายธุรกิจ (Execute และ Expand) โดยกาหนดเป้าหมาย ดังนี ้
• กาลังการผลิตเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
• รักษาอัตราส่วนปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วต่ออัตราการผลิต (R/P Ratio หรือ1P/Production)
ไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี
• ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ระดับ Top Quartile ซึ่งสามารถแข่งขันได้กบั ธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
• ร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิมาจากธุรกิจใหม่
• บรรลุเป้าหมายการทางานโดยปราศจากอุบตั ิเหตุ (SSHE Target Zero)
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
(Governance, Risk Management and Compliance – GRC)
1) กลยุท ธ์ก ารก ากับ ดูแ ลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสร้า งจิ ต ส านึ ก ในการปฏิ บัติ ง านตามหลัก GRC (Smart
Assurance & GRC in Common Sense) โดยกาหนดเป้าหมาย ดังนี ้
• เป็ นองค์กรต้นแบบด้าน GRC ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนไทย
• ปรับเพิ่มระดับวุฒิภาวะด้าน GRC (GRC Maturity Level) สู่ระดับสูงสุด คือระดับ 5
(Continuous Improvement with Automation)
ด้านการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder Value Creation – SVC)
1) กลยุทธ์การลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reduction) โดยกาหนดเป้าหมาย ดังนี ้
• ลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 จากปี ฐาน 2555
2) กลยุ ท ธ์ก ารปรับ ใช้แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นส าหรับ ธุ ร กิ จ ส ารวจและผลิ ต (Circular Model for E&P)
โดยกาหนดเป้าหมาย ดังนี ้
• นาโครงสร้างหลักมาใช้ใหม่ให้ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 โดยยังคงสภาพการทางานที่เหมาะสม ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
• ปราศจากของเสียที่เป็ นขยะที่กาจัดโดยวิธีฝังกลบ (Zero Waste to Landfill)

ส่วนที่ 1 หน้า 3
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3) กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวติ (Ocean for Life) โดยกาหนดเป้าหมาย ดังนี ้
 สร้างมูลค่าเชิงบวก (Net Positive Impact) ต่อความหลากหลายทางชีวภาพและบริการทางระบบนิเวศ
ทางทะเล [Ocean Biodiversity & Ecosystem Services (BES) Value] ในพื ้นที่ ปฏิ บัติการนอกชายฝั่ ง
ภายในประเทศภายในปี 2568 และพืน้ ที่ปฏิบตั กิ ารนอกชายฝั่ งทัง้ หมดภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับมูลค่า
ในปี ฐาน 2562
 สร้า งรายได้ท่ี เพิ่ ม ขึ น้ ของชุ ม ชนกลุ่ ม เป้ า หมาย (Community Income Increasing) ร้อ ยละ 50 และเพิ่ ม
จานวนเครือข่ายอนุรกั ษ์ได้ 16,000 ราย ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับก่อน ปตท.สผ. เข้าดาเนินโครงการ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจาปี 2563 และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx
3.1.4 กำรดำเนินงำนและกำรจัดทำรำยงำน
ปตท.สผ. มีตัวชีว้ ดั การดาเนินงานทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับบริษัท ทัง้ ในด้านการบริหารจัดการ
ตามแผนงานความยั่งยืน และในด้านผลการดาเนินงาน เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจขององค์กร ดังนัน้ กระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ ตัง้ แต่
การวางแผนธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงองค์กร กระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั
และการรายงานผลการดาเนินงาน จึงมีสาระสาคัญด้านการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้าไปด้วย
ปตท.สผ. ได้จัด ท ารายงานความยั่ง ยื น ตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative ฉบับ Standards (GRI
Standards) โดยกาหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื อ้ หาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ (“In Accordance” Criteria) ในระดับครบถ้วนตามตัวชีว้ ัด
หลัก (Core) ที่ยึดหลักการรายงานความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมนา้ มันและก๊าซ (Sustainability Reporting Guidelines & Oil and Gas Sector
Disclosures – 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 (AA1000APS) ของ AccountAbility และ (4) SASB Materiality MapTM
ของ Sustainability Accounting Standards Board (SASB) เป็ นต้น และมี ความสอดคล้องกับการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา
ที่ ย่ ังยื น ขององค์ก ารสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals หรื อ UN SDGs) ตามเข็ ม ทิ ศ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ย่ ัง ยื น
(SDG Compass) รวมถึ ง การสื่ อ สารความก้า วหน้า ในการปฏิ บัติ ต ามหลัก 10 ประการของข้อ ตกลงโลกแห่ ง สหประชาชาติ (UNGC
Advanced Level) อี กด้วย ปตท.สผ. เปิ ดเผยข้อ มูล ที่ มี ส าระส าคัญ ต่อ การด าเนิ น ธุร กิ จ อย่ างยั่งยื น ที่ ส อดคล้อ งกับ ความคาดหวังของ
ผูม้ ีส่วนได้เสียและเป็ นข้อมูลที่สาคัญต่อบริษัทฯ เพื่อให้ผมู้ ีส่วนได้เสียรับทราบถึงการดาเนินงานด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจาปี 2563 และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx
3 .2

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ

เพื่ อ ให้บ รรลุ วิ สั ย ทัศ น์ Energy Partner of Choice ในปี 2563 ปตท.สผ. ได้ส ร้า งสรรค์แ ละส่ ง มอบคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม
ผูม้ ีส่วนได้เสียต่าง ๆ ผ่านการจัดสรรทรัพยากรทัง้ 6 ด้าน เป็ นปัจจัยนาเข้า คือ ทุนทางการเงิน ทุนการผลิต ทุนมนุษย์ ทุนทางปั ญญา ทุนทาง
สังคมและความสัมพันธ์ และทุนธรรมชาติ ซึ่งบริหารจัดการผ่านกระบวนการทางานภายใต้กลยุทธ์หลั กขององค์กรที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
ดังกล่าว โดยรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจาปี 2563 หัวข้อ “สร้างคุณค่าจากภายในสู่ภายนอก”
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3.2.2 กำรวิเครำะห์ผ้มู ีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ
ปตท.สผ. จัด กลุ่ม กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ว มกับ ผู้มี ส่ ว นได้เสี ย ทั้ง หมดที่ มี ค วามส าคัญ และเกี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น งาน
ของบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็ น 9 กลุ่มหลัก ซึ่งประกอบด้วย (1) หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกากับดูแล (2) ผูจ้ ัดหาและผูร้ บั เหมา (3) ลูกค้า
(4) พนักงาน (5) ผู้ถือ หุน้ สถาบันการลงทุน สถาบันการเงิน และเครดิตเตอร์ (6) พันธมิตรทางธุรกิจ หุ้นส่วน และผู้ร่วมลงทุนทางธุรกิจ
(7) ชุมชน (8) องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน องค์กรไม่แ สวงหาผลกาไร และสถาบันการศึกษา (9) สานักข่าวและสื่อ มวลชน ซึ่งกิจกรรม
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็ นช่องทางที่ช่วยให้บริษัท ฯ ได้รบั ฟั งข้อ คิดเห็นและความคาดหวัง และสื่อ สารเพื่อ แลกเปลี่ยนมุมมอง
ความคิ ด โดยบริษั ท ฯ ได้น าประเด็ น ต่ าง ๆ ที่ ได้จ ากการมี ส่ วนร่วมกับ ผู้มี ส่ วนได้เสี ยไปพัฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น ธุร กิ จ
ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึน้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคาดหวังจากผูม้ ีส่วนได้เสียและการตอบสนอง สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ ปตท. สผ.
หัวข้อ “การบริหารจัดการผูม้ ีส่วนได้เสีย” ที่
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Stakeholdervaluecreation/Stakeholdermanagement.aspx
3 .3

การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนสิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. ตระหนัก ถึ งความส าคัญ ของการด าเนิ น งานตามข้อ ก าหนดและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง และดูแ ลใส่ ใจชุม ชน
สังคมและสิ่งแวดล้อ ม ในพืน้ ที่ที่เข้าไปดาเนินธุร กิจ เพื่อ ลดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อ มต่อ สิ่งแวดล้อ ม (ที่ครอบคลุมทั้งประเด็น
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการหกรั่วไหล ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านของเสีย ด้านมลพิษทางอากาศ และด้าน
ทรัพยากรนา้ ) และได้รบั ความเชื่อ มั่น ไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงปลูกฝั งค่านิยมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอ ย่างรับผิดชอบและ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม การอนุรกั ษ์และการจัดการอย่างยั่ งยืน โดยมีเป้าหมายสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
ของ ปตท.สผ. ด้านการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย (SVC) ดังนี ้
1) การลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี ฐาน 2555
2) การฝั ง กลบของเสี ย เป็ นศู น ย์ โดยตั้ ง เป้ า หมายให้ก ารฝั ง กลบเป็ นศู น ย์ส าหรับ ของเสี ย อัน ตราย ภายในปี 2563
ของเสียจากกระบวนการผลิตภายในปี 2568 และของเสียทัง้ หมดภายในปี 2573
3) การหกรั่วไหลของนา้ มันและสารเคมีเป็ นศูนย์
4) การหลีกเลี่ยงการดาเนินงานในพืน้ ที่เสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนนา้ และบริหารจัดการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนผูใ้ ช้นา้
5) การหลี ก เลี่ ย งการด าเนิ น งานในพื ้น ที่ ม รดกโลกตามเกณฑ์ ข ององค์ก ารยู เนสโก (UNESCO) และไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสูญ เสียสุทธิ ต่อ ความหลากหลายทางชีวภาพ (No-Net Loss) ในพืน้ ที่คุม้ ครองตามประเภทของสหภาพนานาชาติเพื่ อการอนุรกั ษ์
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature – IUCN) ภายในปี 2567
6) การสร้างมูลค่าเชิงบวก (Net Positive Impact) ต่อความหลากหลายทางชีวภาพและบริการทางระบบนิเวศทางทะเล
[Ocean Biodiversity & Ecosystem Services (BES) Value] ในพื ้น ที่ ป ฏิ บัติ ก ารนอกชายฝั่ งภายในประเทศภายในปี 2568 และพื ้น ที่
ปฏิบตั ิการนอกชายฝั่งทัง้ หมดภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับมูลค่าในปี ฐาน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. หัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อม” ที่
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Stakeholdervaluecreation/Environmentalmanagement.aspx
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3.3.2 ผลกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจพร้อมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ
ทั้งการจัด การการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ การจัด การการหกรั่วไหล การจัด การความหลากหลายทางชี วภาพและการบริก าร
ทางระบบนิเวศ การจัดการของเสีย และการจัดการทรัพยากรนา้
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. หัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อม” ที่
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Stakeholdervaluecreation/Environmentalmanagement.aspx
3 .4

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบำยและแนวปฏิบัตดิ ้ำนสังคม

ปตท.สผ. เน้นการพัฒนาสังคม อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
กับผูม้ ีส่วนได้เสียในทุกระดับ รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ ผ่านการประชุมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ทาในพืน้ ที่
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จดั ทาแผนกลยุทธ์ระยะยาวสาหรับโครงการเพื่ อสังคมขึน้ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการเติบโต
ขององค์กร และสร้างคุณค่าให้แก่สงั คมและชุมชน สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากชุมชน รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตามนโยบาย
บริห ารจัด การชุม ชนสัม พัน ธ์แ ละนโยบายความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม เพื่ อ ให้เกิ ด ความเชื่ อ มั่น ยอมรับ และสนับ สนุน การด าเนิ น งาน
อันจะก่อ ให้เกิดประโยชน์แก่อ งค์กรและสังคมโดยรวม รวมทัง้ การที่ ปตท.สผ. มี ค วามมุ่งมั่น ที่จะดาเนิน ธุร กิจโดยคานึงถึงความสมดุล
ขององค์ประกอบสาคัญ 3 ประการคือ ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อ ม จึงได้นาเป้าหมายการพัฒ นาที่ย่ ังยื น (Sustainable Development
Goals) ทัง้ 17 เป้าหมาย มาเป็ นกรอบในการดาเนินโครงการเพื่อสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. หัวข้อ “การสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย” ที่
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Stakeholdervaluecreation.aspx
3.4.2 ผลกำรดำเนินงำนด้ำนสังคม
ในปี 2563 ปตท.สผ. ได้มุ่งเน้นการดาเนิ นโครงการเพื่ อ สังคม ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒ นาที่ย่ ังยื น (Sustainable
Development Goals) ทัง้ 17 เป้าหมาย โดยมีโครงการเพื่อสังคมที่สาคัญภายใต้กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวติ (Ocean for Life) ครอบคลุมกิจกรรม
ด้านการบริห ารจัด การสิ่ งแวดล้อ มและขยะในทะเล การรัก ษาระบบนิ เวศและเพิ่ ม ทรัพ ยากรทางทะเล รวมถึงการเสริม สร้า งโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพืน้ ที่ปฏิบตั กิ าร
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. หัวข้อ “การสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย” ที่
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Stakeholdervaluecreation.aspx
3.4.3 กำรดำเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “ข้อพิพาททางกฎหมาย”
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4. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.

การวเิ คราะหแ์ ละคำอธบิ ายของฝา่ ยจดั การ

4. 1

บทสรุปผู้บริหาร

ปี 2563 เป็ นปี ที่ ท้าทายอย่ างมากส าหรับภาคธุ รกิ จ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ที่ส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่ อเศรษฐกิ จโลกและความต้องการนา้ มันดิบที่ ลดลงอย่ างมี นั ยส าคัญ ประกอบกับความขัดแย้งในการบริหาร
จั ดการ การผลิ ตในกลุ่ ม OPEC+ ในช่ ว งแรก ส่ งผลให้ ราคาน ้ามั นดิ บโลกลดลงอย่ างรวดเร็ ว อย่ างไรก็ ต าม สถานการณ์ โดยรวมในช่ วง
ครึ่งหลังของปี 2563 ได้เริ่มเห็นสัญญาณของการฟื ้ นตัวในหลาย ๆ ภาคอุตสาหกรรมจากการผ่อนคลายมาตรการปิ ดเมืองและการเริ่มใช้วัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 ในบางประเทศ ส่งผลให้ความต้องการนา้ มันดิบของโลกปรับตัวดีขึน้ ประกอบกับการปฏิบัติตามข้อตกลงในการลดกาลัง
การผลิตอย่างเคร่งครัดของกลุ่ม OPEC+ ทาให้ราคานา้ มันดิบโลกปรับตัวสูงขึน้ จากจุดต่าสุดในไตรมาส 2 แม้ว่าจะมีความกังวลต่อการระบาด
ระลอกใหม่ที่เกิดขึน้ ในหลายประเทศ
ปตท.สผ. ได้ ป รับ แผนปฏิ บั ติ ก ารภายใต้ ก ลยุ ท ธ์ Execute และ Expand ให้ ส อดรับ กั บ สถานการณ์ แ ละการเปลี่ ย นแปลง
ทางธุรกิจที่มีความท้าทายมากขึน้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในปี 2563
ปตท.สผ. ได้ให้ความสาคัญกับธุรกิจสารวจและผลิต ปิ โตรเลียมซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก ปรับแผนพัฒนาและแผนการผลิตให้เหมาะสม รวมทั้ง
ควบคุมต้นทุนการผลิตต่อหน่วยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ระดับที่แข่งขันได้ โดยในส่วนของการดาเนินงานโครงการในอ่าวไทย อาทิ โครงการ
บงกช โครงการอาทิตย์ และโครงการคอนแทร็ค 4 สามารถผลิตได้ตามการเรียกรับก๊าซของผู้ซอื ้ ตามความต้องการที่ลดลงจากการระบาด
ของโรคโควิด 19 โครงการซาราวัก เอสเค 410บี ได้เริ่ มเจาะหลุมประเมิ น ผล 1 หลุมในปลายไตรมาส 3 เพื่ อ ยืน ยัน ศัก ยภาพของแหล่ ง
ปิ โตรเลียมหลัง จากที่ ประสบความสาเร็จในการเจาะส ารวจเมื่อ กลางปี 2562 และโครงการซาราวัก เอสเค 417 ได้เริ่มเจาะหลุมสารวจ
1 หลุมในไตรมาส 4 โดยคาดว่า จะทราบผลการเจาะสาหรับ ทั้ง สองโครงการได้ในไตรมาส 1 ของปี 2564 นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ ได้ขยาย
การลงทุนเพิ่มเติมในภูมิภ าคตะวันออกกลางซึ่งเป็ น พืน้ ที่ที่มีศักยภาพทางปิ โตรเลียมสูง โดยได้รบั สิทธิในการสารวจและผลิตปิ โตรเลีย ม
ในแปลง 12 ในรัฐสุลต่านโอมาน และแปลงสารวจอาบูดาบี ออฟชอร์ 3 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ปตท.สผ.
ได้ ล งนามในสั ญ ญาซื ้อ ขายสั ด ส่ ว นการลงทุ น เพื่ อ เข้ า ลงทุ น ร้อ ยละ 20 ในโครงการโอมาน แปลง 61 ในรั ฐ สุ ล ต่ า นโอมานจาก
BP Exploration (Epsilon) Limited ด้ว ยมูล ค่า รวม 2,450 ล้า นดอลลาร์สหรัฐ อเมริก า (ดอลลาร์ สรอ.) โดยจะมี ก ารปรับลดมูล ค่ าและ
เงินทุนหมุนเวียนตามเงื่อนไขในสัญ ญาฯ และอาจมีการรับรูม้ ูลค่าการซือ้ เพิ่มเติมในจานวนไม่เกิน 140 ล้านดอลลาร์ สรอ. หากสามารถ
บรรลุเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ทัง้ นี ้ คาดว่าการซือ้ ขายจะมีผลสมบูรณ์ (Completion Date) ภายในปี 2564 ซึ่งรวมถึงการได้รบั อนุมตั ิจาก
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
บริษั ทฯ ได้ขยายธุ รกิ จตามแผนกลยุ ทธ์ ด้านการลงทุ นในธุรกิ จใหม่ ผ่ านบริ ษั ท เอไอ แอนด์ โรโบติ กส์ เวนเจอร์ส จ ากั ด (เออาร์วี )
โดยได้จัดตั้งบริษั ทร่วมทุ นจานวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์ จากั ด และบริษัท ซีเควสต์ จากัด เพื่อให้บริการด้านการเกษตร
แบบครบวงจรในรู ป แบบของแพลตฟอร์ม (Platform) และธุ รกิ จการบริ ก ารงานวิ ศ วกรรมใต้ ท ะเล (Subsea IRM) รวมทั้ งเพื่ อ ให้ บ ริ ก าร
งานวิศวกรรมใต้ทะเลในเชิงพาณิชย์แก่บริษัทนา้ มันฯ และบริษัทด้านพลังงานทดแทนในทะเลตามลาดับ รวมถึงความคืบหน้าที่ดีในการพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในเมียนมา โดยบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติสิทธิการพัฒนาโครงการจากรัฐบาลเมียนมาเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ในไตรมาส 4 และคาดว่าจะสามารถประกาศการตัดสินใจลงทุนขัน้ สุดท้าย (FID) ได้ในปี 2565
ส าหรั บ ผลประกอบการในปี 2563 บริ ษั ท ฯ มี ก าไรสุ ท ธิ 720 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อ ยละ 54 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้ า
โดยหลั ก มาจากราคาขายที่ ป รั บ ตั ว ลดลงตามราคาน ้ า มั น ในตลาดโลก อย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ สามารถลดต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยและ
ต้นทุ นเงินสดต่อหน่วยมาอยู่ในระดับที่ 30.5 และ 14.4 ดอลลาร์ สรอ. ต่ อบาร์เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ ตามลาดับ จึงส่ งผลให้ บริษั ทฯ มีระดับ
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กระแสเงินสดจากการดาเนินงานในปี 2563 จานวนรวมทั้งสิน้ 2,799 ล้านดอลลาร์ สรอ. และมีอัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา
(EBITDA Margin) ในระดั บ ร้อ ยละ 68 โดยในปี 2563 บริ ษั ท ฯ มี ก ารรับ รู ้ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ (ก่ อ นภาษี เงิ น ได้ )
จานวน 91 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ เนื่องจากการคาดการณ์ราคานา้ มันในระยะยาวจะทรงตัว
อยู่ ในระดับต่ าอย่ างต่ อเนื่อง ท าให้ยากต่ อการพัฒนาโครงการในเชิงพาณิ ชย์ และโครงการเยตากุ น เนื่ องจากการปรับแผนการผลิ ตลดลง
ตามศักยภาพปั จจุ บันของแหล่งผลิ ต ในส่ วนสถานะการเงินของบริษั ทฯ ณ สิ ้นปี 2563 บริษั ทฯ มี สินทรัพย์รวม 22,493 ล้านดอลลาร์ สรอ.
โดยเป็ นส่วนของเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ รวมทั้งสิน้ 3,804 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีหนีส้ ินรวมทัง้ สิน้ 10,694 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ น
ส่วนหนีส้ ินที่มีดอกเบีย้ 3,932 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถือหุ้น 11,799 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีอัตราส่วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น
ยังคงอยู่ในระดับต่าที่ 0.33 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงการมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งและสถานะการเงินที่ม่นั คง
ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
% เพิ่ม
% เพิ่ม % เพิ่ม
ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 4
(ลด)
(ลด)
(ลด)
2563
2563
2562
YTD
QoQ
YoY
(16) 1,305 1,348 1,841
3
(27)
(17) 1,228 1,292 1,755
5
(26)
(19)
890
829 1,188
(7)
(30)
(54)
230
81
384
(65)
(79)

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

2563

2562

รายได้รวม
รายได้จากการขาย
EBITDA
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
(หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานปกติ
กาไร (ขาดทุน) จากรายการที่ไม่ใช่
การดาเนินงานปกติ

5,357
5,043
3,512
720

6,413
6,046
4,354
1,569

0.18

0.38

(53)

0.06

0.02

0.09

(67)

(78)

781

1,445

(46)

195

168

379

(14)

(56)

(61)

124

>(100)

35

(87)

5

>100

>(100)

4. 2

ภาพรวมเศรษฐกิจในรอบปี 2563
1) รำคำนำ้ มันดิบ

ราคาน ้า มั น ดิ บ เป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย หลั ก ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในปี 2563 ราคาน ้า มั น ดิ บ ดู ไ บ
เฉลี่ยอยู่ที่ 42.3 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากราคาเฉลี่ยในปี 2562 ที่ 63.5 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล (ข้อมูลจาก Platts) ทัง้ นี ้
เป็ นผลมาจากการระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้แต่ละประเทศทั่วโลกต้องประกาศใช้มาตรการปิ ดประเทศ ส่งผลให้อุปสงค์นา้ มันดิบลดลง
จาก 97 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมกราคม แตะระดับ 85 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคม 2563 นอกจากนี ้ ความล้มเหลวในการเจรจา
ปรับ ลดการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่ งออกนา้ มัน และชาติพัน ธมิต ร หรือ OPEC+ ทาให้ซาอุดีอ าระเบี ยตัด สิน ใจเพิ่มการผลิต เต็มก าลัง
กดดัน ให้ราคาน ้ามัน ดิบ ดู ไบลดลงอย่ างต่ อเนื่ องเหลื อ 23.4 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรล ณ สิ ้น ไตรมาส 1 อุ ป สงค์น ้ามันดิ บ ลดลงต่ าสุด
ในเดือนเมษายนที่ 75 ล้านบาร์เรลต่อวัน เช่นเดียวกับราคานา้ มันดิบดูไบที่ลดลงต่ากว่า 20 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ดี เพื่อพยุง
ราคานา้ มัน ดิบ กลุ่ม OPEC+ ได้บรรลุข้อตกลงร่วมที่จะปรับลดการผลิตในเดือนพฤษภาคมถึ งกรกฎาคมที่ 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน และ
7.7 ล้านบาร์เรลต่อ วันในเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 รวมถึงประเทศในกลุ่ม G20 น าโดยสหรัฐอเมริก า แคนาดา และบราซิ ล
ยินดีที่จะปรับลดการผลิตรวมกัน 5 ล้านบาร์เรลต่อวัน และหลายประเทศสามารถควบคุมสถานการณ์โรคโควิด 19 ได้ดีขึน้ ปริมาณอุปสงค์
ส่วนที่ 3 หน้า 2
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น ้ามัน ดิ บ ในไตรมาส 3 จึ ง ฟื ้ น ตัว มาสู่ร ะดับ 91 ล้า นบาร์เรลต่ อ วัน ส่ ง ผลให้ร าคาน ้า มัน ดิ บ เฉลี่ ย ในไตรมาส 3 ปรับ ตัว ดี ขึน้ อยู่ ที่ 42.9
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
ในไตรมาส 4 ได้ มี ก ารอนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด 19 และการเริ่ ม ฉี ด วั ค ซี น ให้ ป ระชาชนในสหรั ฐ อเมริ ก า
สหราชอาณาจั กร และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปในเดือนธัน วาคม รวมถึ งการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมอย่ างเคร่งครัดของกลุ่ม OPEC+
และในการประชุ ม กลุ่ ม OPEC+ ใน เดื อ นธั น วาค ม 2563 ได้ บ รรลุ ข้ อ ต กลงการปรั บ ลด การผลิ ต ของเดื อ นม กราค ม 2564
ที่ระดับ 7.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับข้อตกลงก่อนหน้าที่จะลดการผลิต 5.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็ นปัจจัยบวกช่วยให้ราคานา้ มันดิบดูไบ
ปรับตัวสูงขึน้ เฉลี่ยอยู่ที่ 44.6 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล และสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 50 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในสัปดาห์สุดท้าย
ของปี 2563
2) สถำนกำรณ์ก๊ำซธรรมชำติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG)
สถานการณ์ LNG ในปี 2563 ราคา Asian Spot LNG เฉลี่ ย ปรับ ตั ว ลดลงมาอยู่ ที่ 4.39 ดอลลาร์ สรอ. ต่ อ ล้ า นบี ที ยู
และต่าสุด 1.83 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู ในไตรมาส 2 เนื่อ งจากสถานการณ์ โรคโควิด 19 ที่ ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานลดลง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนธัน วาคม ด้วยเหตุ ที่สภาพอากาศหนาวในเอเชียเหนื อเกิ นกว่าการคาดการณ์ ก่อให้เกิด ความต้องการ
ที่ มากขึ น้ อย่ า งรวดเร็ ว ประกอบกั บ ปั ญ หาความแออัด ในการขนส่ งผ่ า นช่ อ งแคบปานามา และการหยุ ด การผลิ ต ในหลายโครงการ
ทาให้ราคาเฉลี่ยในสัปดาห์สุดท้ายของปี ขนึ ้ สูงถึงระดับ 13.49 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู ในส่วนของสภาวะตลาดประจาปี 2563 มีกาลัง
การผลิต LNG รวมอยู่ที่ 378 ล้านตันต่อปี (2562: 360 ล้านตันต่อปี ) ในขณะที่มีความต้องการใช้โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 362 ล้านตันต่อปี
(2562: 351 ล้านตันต่อปี ) (ข้อมูลจาก FGE เดือนธันวาคม 2563)
3) ควำมต้องกำรใช้พลังงำนในประเทศ
ความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศสาหรับ 10 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 1.98 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ
ต่อ วัน ลดลงร้อ ยละ 7.9 เมื่ อเที ย บกับ ช่ วงเดีย วกัน ในปี ก่ อนหน้า (ข้อมูล จากส านั ก งานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
โดยสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรการการปิ ดประเทศเพื่อป้องกันการระบาด
ได้ส่งผลกระทบเกือบทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางโดยเครื่องบิ น โดยรวมแล้วการใช้พลังงานลดลง
เกือบทุกประเภท ยกเว้นจากพลังงานนา้ และไฟฟ้านาเข้า
4) อัตรำแลกเปลี่ยนเงินบำทเมื่อเทียบกับดอลลำร์ สรอ.
ในปี 2563 ค่ าเงิน บาทเมื่อ เที ยบกั บดอลลาร์ สรอ. มีค วามผันผวนตลอดปี โดยอ่อ นค่าลงในช่วงไตรมาสแรก และกลับมา
แข็งค่าขึน้ ในช่วงไตรมาสที่เหลือ ปิ ดที่ 30.04 ณ สิน้ ปี 2563 เป็ นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
และการเงินทั่วโลก ทางภาครัฐของไทยได้ออกมาตรการต่าง ๆ ทัง้ ด้านการเงินและการคลังเพื่อช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
ในตลาดการเงิน ให้กลับมาท างานได้ต ามปกติ รวมถึ งการด าเนิ นนโยบายการเงิน ที่ผ่ อนคลายมากขึ น้ โดยในปี ที่ผ่ านมามีก ารปรับ ลด
อัตราดอกเบีย้ นโยบายลงมาอยู่ในระดับที่ต่าสุดเป็ นประวัติก ารณ์ ที่รอ้ ยละ 0.50 ทั้งนี ้ ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวแข็งค่าขึน้
อย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาสสุดท้ายสอดคล้องกับเงินสกุลอื่นในภูมิภาค เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging
Markets) เพิ่ มมากขึน้ ภายหลังผลการเลือกตั้งประธานาธิบ ดีสหรัฐ ฯ และความคื บหน้ าของการพัฒ นาวัค ซีนป้ องกัน โรคโควิด 19 แม้ว่ า
ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด 19 ในช่วงสิน้ ปี ก็ตาม
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ในส่วนของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทในแง่ของภาษีเงินได้ ที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างสกุลเงินที่ใช้
ในส่วนของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทในแง่ของภาษีเงินได้ ที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างสกุลเงินที่ใช้
ในการยื่นภาษี กับ สกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญ ชีหรือสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานตามมาตรฐานบัญชีนั้น กรมสรรพากรได้มีการแก้ไข
ในการยื่นภาษี กในส่
ับ สกุวลนของผลกระทบจากการเปลี
เงินที่ใช้ในการบันทึกบัญ ชี่ยหนแปลงของค่
รือสกุลเงินทีา่ใเงิช้ในนการด
าเนิขนองภาษี
งานตามมาตรฐานบั
ญชีนั้น กรมสรรพากรได้
มีกลารแก้
บาทในแง่
เงินได้ ที่เกิดจากความแตกต่
างระหว่างสกุ
เงินทีไ่ใขช้
กฎหมายภาษี เพื่ อรองรับการยื่ นภาษี ด้วยสกุลเงินอื่นที่ ไม่ใช่สกุลบาท และได้มีการออกกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง ทาให้กลุ่มบริษั ท
กฎหมายภาษี
รองรั
ภาษี ดน้วยสกุ
และได้
ารออกกฎหมายลาดัญบชีรองที
่เกี่ยวข้อง ทาให้มกีลุก่ ารแก้
มบริษไั ทข
ในการยื่นภาษีเกพืับ่ อสกุ
ลเงิบนการยื
ที่ใช้ใ่ นนการบั
ทึกบัลญเงิชีนหอืรื่นอทีสกุ่ ไม่ลใเงิช่นสทีกุ่ใลช้บาท
ในการด
าเนิมนีกงานตามมาตรฐานบั
นั้น กรมสรรพากรได้
ปตท.สผ. สามารถยื่นภาษี เงินได้ด้วยสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานได้ สาหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีตั้งแต่
ปตท.สผ.
สามารถยื
่นภาษี
เงินได้
ด้วยสกุ
ลเงินลดอลลาร์
นสกุและได้
ลเงินทีม่ใีกช้ารออกกฎหมายล
ในการดาเนินงานได้
าหรับ่เรอบระยะเวลาบั
ตั้งษแต่ั ท
กฎหมายภาษี
เพื่ อรองรั
บการยื
่ นภาษี
ด้วยสกุ
เงินอื่นที่ ไสรอ.
ม่ใช่สซึกุ่งลเป็บาท
าดับสรองที
กี่ยวข้อง ทาให้กญ
ลุ่มชีบริ
ปี 2563 เป็ นต้นไป จึงไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ในแง่ของภาษี เงินได้ ต่อผลประกอบการ
ปีปตท.สผ.
2563 เป็สามารถยื
นต้นไป จึง่นไม่
มีผเลกระทบจากการเปลี
่ยนแปลงของค่
ดอลลาร์
ในแง่ขสองภาษี
เงินได้ ต่อผลประกอบการ
ภาษี
งินได้ด้วยสกุลเงินดอลลาร์
สรอ. ซึา่งเงิเป็นนบาทต่
สกุลเงิอสกุ
นทีล่ใเงิช้ในนการด
าเนิสรอ.
นงานได้
าหรับ รอบระยะเวลาบั
ญ ชีตั้งแต่
ของกลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ตัง้ แต่ไตรมาส 4 ปี 2563 เป็ นต้นไป
ของกลุ
บรินษต้ัทนปตท.สผ.
แต่ไตรมาส 4 ปี 2563่ยนแปลงของค่
เป็ นต้นไป าเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ในแง่ของภาษี เงินได้ ต่อผลประกอบการ
ปี 2563่มเป็
ไป จึงไม่มตัีผง้ ลกระทบจากการเปลี
ผลการดำเนินงาน
4.3
4ของกลุ
.3 ่มบริผษลัทกาปตท.สผ.
รดำเนินงตัาง้ นแต่ไตรมาส 4 ปี 2563 เป็ นต้นไป
ปริมำณกำรขำยเฉลี่ยและรำคำขำยเฉลี่ย
4. 3
ผลการดำเนินงาน
ปริมำณกำรขำยเฉลี่ยและรำคำขำยเฉลี่ย
ปริมำณกำรขำยเฉลี่ยและรำคำขำยเฉลี่ย
หน่
บาร์เเรลเที
รลเทียยบเท่
บเท่าานน�้า้ำมัมันนดิดิบบต่ต่ออวัวันน
หน่ววยย:: บาร์
หน่วย: บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน

ตามชนิดปิโตรเลียม
ก๊าซธรรมชาติ

ตามส่วนภูมิภาค

หน่วย: บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน

น�้ำมันดิบและคอนเดนเสท

ประเทศไทย

เอเชียตะวันออกเฉียใต้อื่น
381,285

395,028

84,258

91,294

95,174

273,981

247,626

265,993

285,278

2562

ไตรมาส 3
พ.ศ. 2563

ไตรมาส 4
พ.ศ. 2563

ไตรมาส 4
พ.ศ. 2562

381,285

395,028

354,052

350,651

344,317

110,661

132,510

128,690

85,248

70,560

248,537

233,656

248,775

266,338

249,481

2562

ไตรมาส 3
พ.ศ. 2563

ไตรมาส 4
พ.ศ. 2563

ไตรมาส 4
พ.ศ. 2562

2563

354,052

350,651

344,317

117,738

102,114

236,314

2563

รำคำขำยเฉลี่ยและน้ำมันดิบดูไบ
รำคำขำยเฉลี่ยและน้ำมันดิบดูไบ
(หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)
(หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)
รำคำขำยเฉลี่ยและน้ำมันดิบดูไบ
ราคาขายเฉลี
(หน่ว่ย่ยย:(/BOE)
ดอลลาร์ สรอ.)
ราคาขายเฉลี
(/BOE)
ราคานา้ มันดิบและคอนเดนเสท (/BOE)
ราคาน
า้ มันดิบ่ยและคอนเดนเสท
(/BOE)
ราคาขายเฉลี
(/BOE)
ราคาก๊าซธรรมชาติ (/MMBTU)
ราคาก๊
(/MMBTU) (/BOE)
ราคานา้ ซธรรมชาติ
มันดิบและคอนเดนเสท
ราคาเฉลี่ยนา้ มันดิบดูไบ (/BBL)
ราคาเฉลี
่ยนา้ มันดิบ(/MMBTU)
ดูไบ (/BBL)
ราคาก๊าซธรรมชาติ
ราคาเฉลี่ยนา้ มันดิบดูไบ (/BBL)

2563
2563

2562
2562

2563
38.92

2562
47.24

38.92
41.55
41.55
38.92
6.27
6.27
41.55
42.27
42.27
6.27
42.27

47.24
61.18
61.18
47.24
6.92
6.92
61.18
63.51
63.51
6.92
63.51

ภูมิภาคอื่นๆ

% เพิ่ม
% เพิ่ม
% เพิ่ม ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 4 % เพิ่ม
(ลด) ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 4 (ลด)
2563
2563
2562
(ลด)
(ลด)
%YTD
เพิ่ม
%QoQ
เพิ่ม
2563
2563
2562
YTD ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 4 QoQ
(ลด)
(18) 2563
38.77 2563
36.85 2562
48.28 (ลด)(5)
(18)
38.77
36.85
48.28 QoQ(5)
YTD
(32)
41.82
42.61
61.94
2

(32)
(18)
(9)
(9)
(32)
(33)
(33)
(9)

41.82
38.77
6.22
6.22
41.82
42.88
42.88
6.22

42.61
36.85
5.63
5.63
42.61
44.64
44.64
5.63

61.94
48.28
6.95
6.95
61.94
62.03
62.03
6.95

(5)2
(9)
(9)2
4
(9)4

(33)

42.88

44.64

62.03

4

% เพิ่ม
% เพิ่ม
(ลด)
(ลด)
%YoY
เพิ่ม
YoY
(ลด)
(24)
YoY(24)
(31)

(31)
(24)
(19)
(19)
(31)
(28)
(28)
(19)
(28)

ส่วนที่ 3 หน้า 4
ส่วนที่ 3 หน้า 4
ส่วนที่ 3 หน้า 4
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ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562
ในปี 2563 ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ป ริ ม าณการขายเฉลี่ ย 354,052 บาร์เ รลเที ย บเท่ า น ้ า มั น ดิ บ ต่ อ วั น เพิ่ ม ขึ ้น จาก
ปี 2562 ที่ มีปริ มาณการขายเฉลี่ ย 350,651 บาร์เรลเทีย บเท่ าน ้ามัน ดิ บ ต่อ วัน โดยหลัก มาจากโครงการมาเลเซี ย และกลุ่มพาร์เท็ ก ซ์ที่
รับรู ป้ ริมาณการขายเต็มปี ภายหลังการเข้าซือ้ ธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี ก่อน สุทธิกับโครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการบงกชที่มีปริมาณ
การขายเฉลี่ยลดลงเนื่องจากผู้ซือ้ รับก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ลดลง รวมทั้งราคาขายเฉลี่ยลดลงเป็ น 38.92 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เทียบเท่านา้ มันดิบ (ปี 2562: 47.24 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ)
ไตรมำส 4 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2563
ในไตรมาส 4 ปี 2563 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายเฉลี่ย 381,285 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน เพิ่มขึน้ จาก
ไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 344,317 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน โดยหลัก มาจากโครงการคอนแทร็ค 4 เนื่องจาก
ผู้ซื ้อรับ ก๊ าซธรรมชาติ ในปริมาณที่เพิ่ มขึน้ รวมทั้ง กลุ่มพาร์เท็ก ซ์และโครงการมาเลเซี ย ที่ มีปริ มาณการขายนา้ มัน ดิ บเพิ่ มขึน้ ในขณะที่
ราคาขายเฉลี่ ยลดลงเป็ น 36.85 ดอลลาร์ สรอ. ต่ อบาร์เรลเที ย บเท่ าน ้า มันดิ บ (ไตรมาส 3 ปี 2563: 38.77 ดอลลาร์ สรอ. ต่ อ บาร์เรล
เทียบเท่านา้ มันดิบ)
ไตรมำส 4 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2562
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 4 ปี 2563 กับไตรมาส 4 ปี 2562 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 395,028 บาร์เรล
เที ยบเท่ านา้ มันดิ บต่ อวัน พบว่ าปริมาณการขายเฉลี่ ยลดลง โดย หลัก มาจากโครงการบงกช เนื่องจากมี การปิ ดซ่ อมบ ารุ งในไตรมาส 4
ปี 2563 และโครงการพืน้ ที่ พัฒ นาร่วมไทย-มาเลเซีย เนื่อ งจากผู้ซือ้ รับก๊ าซธรรมชาติในปริมาณที่ล ดลง รวมทั้งราคาขายเฉลี่ยลดลงเป็ น
36.85 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ (ไตรมาส 4 ปี 2562: 48.28 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ)
4.3.1

ผลกำรดำเนินงำนรวม
ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562

ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกาไรสุท ธิสาหรับปี 2563 จานวน 720 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 849 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรื อร้อ ยละ 54 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกับ ปี 2562 ที่มีก าไรสุท ธิ 1,569 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยสาเหตุ หลัก มาจากรายได้จ ากการขายลดลง
1,003 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมทัง้ มีการรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จานวน 91 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ปี 2562 ไม่มีการรับรู)้ สุทธิกับ
การรับรูก้ าไรจากเครื่องมือทางการเงิน 99 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ปี 2562 รับรูข้ าดทุน 109 ล้านดอลลาร์ สรอ.) โดยกาไรสุทธิสาหรับปี 2563
จานวน 720 ล้านดอลลาร์ สรอ. แบ่งเป็ น
ก าไรจากการด าเนิ น งานปกติ ส าหรับ ปี 2563 จ านวน 781 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ลดลง 664 ล้ า นดอลลาร์ สรอ.
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีกาไร 1,445 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายลดลง 1,003 ล้านดอลลาร์ สรอ.
จากราคาขายเฉลี่ย ลดลง แม้ว่าปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ นอกจากนีค้ ่าเสื่อมราคา ค่าสูญ สิน้ และค่าตัด จาหน่าย รวมถึงค่ าใช้จ่ าย
ในการดาเนินงานเพิ่มขึน้ 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ 44 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามลาดับ จากโครงการมาเลเซี ยและกลุ่มพาร์เท็กซ์ที่รบั รูเ้ ต็มปี
ภายหลังการเข้าซือ้ ธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี ก่อน อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 319 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากรายได้จากการขาย
ที่ลดลง รวมถึงค่าภาคหลวงลดลง 135 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามรายได้จากการขายในประเทศที่ลดลง
ขาดทุ น จากรายการที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารด าเนิ น งานปกติ ส าหรั บ ปี 2563 จ านวน 61 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. เปลี่ ย นแปลง
185 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีกาไร 124 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบ
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ของอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึน้ จานวน 245 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากในปี 2563 มีการกลับ รายการผลประโยชน์ทางภาษี ท่ีเคยรับรู ไ้ ว้
ในงวดบัญชีก่อนในจานวนที่สงู กว่าปี 2562 จากการเปลี่ยนสกุลเงินในการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ในขณะที่
ปี 2562 มีการรับรู ค้ ่าใช้จ่ายภาษี เงินได้จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลง (Tax Saving) จากเงินบาทที่แข็งค่าขึน้ 2.30 บาทต่ อ
ดอลลาร์ สรอ. รวมถึ งมี การรับ รู ข้ าดทุน จากการด้อ ยค่ า ของสิน ทรัพ ย์จ านวน 91 ล้า นดอลลาร์ สรอ. (ปี 2562 ไม่มีก ารรับรู )้ ส่ วนใหญ่
จากโครงการเยตากุน และโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ สุทธิกับการรับรูก้ าไรจากเครื่องมือทางการเงินจานวน 99 ล้านดอลลาร์ สรอ.
โดยหลักมาจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคานา้ มัน ในขณะที่ปี 2562 รับรูข้ าดทุน 109 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ไตรมำส 4 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2563
ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 4 ปี 2563 จานวน 81 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 149 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 65 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีกาไรสุทธิ 230 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยสาเหตุหลักมาจากการรับรู ข้ าดทุนจากเครื่องมือ
ทางการเงิน 72 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ไตรมาส 3 ปี 2563 รับรู ก้ าไร 27 ล้านดอลลาร์ สรอ.) ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและค่าใช้จ่าย
ในการบริหารเพิ่มขึน้ 53 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ 48 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามลาดับ รวมทัง้ มีการรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จานวน
44 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ไตรมาส 3 ปี 2563 ไม่มีการรับรู )้ สุทธิกับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ 64 ล้านดอลลาร์ สรอ. และค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
ลดลง 61 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 4 ปี 2563 จานวน 81 ล้านดอลลาร์ สรอ. แบ่งเป็ น
กาไรจากการดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 4 ปี 2563 จานวน 168 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 27 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีกาไร 195 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึน้ 53 ล้านดอลลาร์ สรอ.
โดยหลัก มาจากกลุ่มพาร์เท็กซ์ที่มีปริมาณการขายเพิ่มขึน้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 48 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลัก มาจาก
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 64 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณการขายเฉลี่ย
เพิ่มขึน้ แม้ว่าราคาขายเฉลี่ยลดลง
ขาดทุ นจากรายการที่ ไม่ ใช่ การด าเนิ น งานปกติ ส าหรับ ไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 87 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ ยนแปลง
122 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีกาไร 35 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากการรับรู ข้ าดทุนจากเครื่องมื อ
ทางการเงินจ านวน 72 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ ไตรมาส 3 ปี 2563 รับ รู ก้ าไร 27 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลัก มาจากสัญ ญาซื ้อขาย
อัต ราแลกเปลี่ ยนล่ ว งหน้ า และสั ญ ญาประกั น ความเสี่ ย งราคาน ้ ามั น รวมทั้ งมี ก ารรับ รู ้ข าดทุ น จากการด้ อยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ จ านวน
44 ล้านดอลลาร์ สรอ. ของโครงการเยตากุน (ไตรมาส 3 ปี 2563 ไม่มีการรับรู)้
ไตรมำส 4 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2562
เมื่ อเปรียบเที ยบกั บช่วงเดีย วกัน ของปี ก่ อนที่ มีกาไรสุทธิ 384 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. และบริษั ทย่อ ยมีก าไรลดลง
303 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อ ยละ 79 โดยหลัก มาจากรายได้จากการขายที่ล ดลง 463 ล้า นดอลลาร์ สรอ. และมี การรับรู ข้ าดทุ นจาก
การด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ จ านวน 44 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. (ไตรมาส 4 ปี 2562 ไม่ มี ก ารรั บ รู ้) ในขณะที่ ค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เงิ น ได้ ล ดลง
110 ล้านดอลลาร์ สรอ. ค่ า ภาคหลวงและค่า ใช้จ่า ยในการด าเนิ นงานลดลงในจ านวนที่ เท่ ากั น ที่ 47 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยกาไรสุท ธิ
สาหรับไตรมาส 4 ปี 2563 จานวน 81 ล้านดอลลาร์ สรอ. แบ่งเป็ น
ก าไรจากการด าเนิ น งานปกติ ส าหรับ ไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 168 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 211 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 ที่มีกาไร 379 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากรายได้จากการขายลดลง 463 ล้านดอลลาร์ สรอ.
จากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณการขายเฉลี่ยลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 142 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากรายได้จากการขาย
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ที่ลดลง และค่าภาคหลวงลดลง 47 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามรายได้จากการขายในประเทศที่ลดลง รวมทั้งค่า ใช้จ่ายในการดาเนินงานลดลง
47 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากโครงการมาเลเซีย เนื่องจากมีการปิ ดซ่อมบารุงในไตรมาส 4 ปี 2562
ขาดทุ นจากรายการที่ไม่ใช่ การด าเนิน งานปกติ สาหรับ ไตรมาส 4 ปี 2563 จานวน 87 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ย นแปลง
92 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 ที่มีกาไร 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากมีการรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่ า
ของสิน ทรัพ ย์จานวน 44 ล้านดอลลาร์ สรอ. ของโครงการเยตากุน (ไตรมาส 4 ปี 2562 ไม่มีการรับ รู )้ รวมถึ งค่ าใช้จ่ ายภาษี เงิ นได้จาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึน้ 32 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากไตรมาส 4 ปี 2563 มีการรับรูผ้ ลประโยชน์ทางภาษี เงินได้จาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน (Tax Saving) ลดลง จากการเปลี่ยนสกุลเงินในการคานวณภาษี เงินได้นิติ บุคคลและภาษี เงินได้ปิโตรเลียม
ในขณะที่ ไตรมาส 4 ปี 2562 มี ก ารรับ รู ผ้ ลประโยชน์ท างภาษี เงิ น ได้จ ากผลกระทบของอัต ราแลกเปลี่ ย น (Tax Saving) จากเงิน บาท
ที่แข็งค่าขึน้ 0.44 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และมีก ารรับ รู ข้ าดทุน จากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึน้ 31 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจาก
สัญญาซือ้ ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าและสัญญาประกันความเสี่ยงราคานา้ มัน
4.3.2

ผลกำรดำเนินงำนรวมจำแนกตำมส่วนงำน

กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ประเทศไทย
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
อื่น ๆ
สานักงานใหญ่และอื่น ๆ
รวม

2563
868
944
799
145
(28)
(56)
23
(15)
(148)
720

2562
1,634
1,660
1,236
424
(15)
(10)
14
(15)
(65)
1,569

% เพิ่ม % เพิ่ม
% เพิ่ม
ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 4
(ลด)
(ลด)
(ลด)
2563
2563
2562
YTD
QoQ
YoY
(47)
254
215
457
(15)
(53)
(43)
260
207
473
(20)
(56)
(35)
192
204
343
6
(41)
(66)
68
3
130
(96)
(98)
(87)
(1)
(16)
(1) >(100) >(100)
>(100)
(2)
(5)
(2) >(100) >(100)
64
(3)
32
(7) >100
557
0
(0.49)
(3)
(6) >(100)
50
>(100)
(24)
(134)
(73) >(100)
(84)
(54)
230
81
384
(65)
(79)

ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562
สาหรับปี 2563 มี กาไรสุทธิ 720 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 849 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อ ยละ 54 เมื่อ เปรียบเทีย บกั บ
ปี 2562 ที่ มี ก าไรสุท ธิ 1,569 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. โดยหลั ก มาจากการเปลี่ ย นแปลงลดลงของส่ ว นงานส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
ในเขตภู มิ ศ าสตร์เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (ประเทศไทยลดลง 437 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. และเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ อื่ น ลดลง
279 ล้านดอลลาร์ สรอ.) และเขตภู มิศ าสตร์อเมริกา 46 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมถึ งมีก ารเปลี่ ยนแปลงลดลงในส่วนงานสานั กงานใหญ่
และอื่น ๆ 83 ล้านดอลลาร์ สรอ.

ส่วนที่ 3 หน้า 7

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

������������������������������������

101

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

1) ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
1.1)

เขตภูมิศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• ประเทศไทย

ปี 2563 ประเทศไทยมีกาไรสุทธิ 799 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 437 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 35
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่ มีกาไรสุทธิ 1,236 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงจากราคาขายเฉลี่ยและ
ปริมาณการขายเฉลี่ยที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้และค่าภาคหลวงลดลงตามรายได้จากการขายที่ลดลง รวมทั้งค่าเสื่อมราคา
ค่าสูญสิน้ และค่าตัดจาหน่ายลดลงตามปริมาณการขายเฉลี่ยที่ลดลง
• เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น

ปี 2563 เขตภู มิ ศ าสตร์เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ อื่ น มี ก าไรสุ ท ธิ 145 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ลดลง
279 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ ร้อยละ 66 เมื่ อเปรีย บเที ยบกั บปี 2562 ที่มีก าไรสุทธิ 424 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากรายได้จาก
การขายลดลงตามราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง แม้ว่าปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ รวมทั้งค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิน้ และค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึน้
ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ จากโครงการมาเลเซียที่รับรู เ้ ต็มปี ภายหลังการเข้าซือ้ ธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี ก่อน นอกจากนี ้ ในปี 2563
มีการรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการเยตากุน (ปี 2562 ไม่มีการรับรู)้ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการสารวจปิ โตรเลียม
ลดลง โดยหลักเป็ นผลจากการตัดจาหน่ายหลุมสารวจที่ลดลง
1.2)

เขตภูมิศำสตร์อเมริกำ

ปี 2563 เขตภู มิศาสตร์อเมริกามีข าดทุน สุท ธิ 56 ล้า นดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 46 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรื อ
มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรีย บเที ยบกับปี 2562 ที่ขาดทุนสุท ธิ 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากการรับรู ข้ าดทุ นจากการด้อยค่ า
ของสินทรัพย์ของโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์
2) สำนักงำนใหญ่และอื่น ๆ
ปี 2563 ส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่น ๆ มีการขาดทุนสุทธิ 148 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 83 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่ าร้อยละ 100 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2562 ที่ ขาดทุ นสุ ทธิ 65 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลั กมาจากค่ าใช้จ่ ายภาษี เงิ น ได้ ที่ เพิ่ มขึ ้น
ตามกาไรทางภาษี ที่เพิ่ มขึน้ สุทธิกับการรับรู ก้ าไรจากเครื่องมือทางการเงิน โดยหลักมาจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคานา้ มัน ในขณะที่
ปี 2562 รับรูข้ าดทุน
ไตรมำส 4 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2563
สาหรับไตรมาส 4 ปี 2563 มีกาไรสุทธิ 81 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 149 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 65 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีกาไรสุทธิ 230 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงลดลงของส่วนงานสารวจและผลิต ปิ โตรเลียม
ในเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส่วนใหญ่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นลดลง 65 ล้านดอลลาร์ สรอ.) และมีการเปลี่ยนแปลง
ลดลงในส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่น ๆ 110 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
1.1)

เขตภูมิศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น

ในไตรมาส 4 ปี 2563 เขตภู มิ ศาสตร์เอเชี ยตะวัน ออกเฉี ย งใต้ อื่ น มี ก าไรสุ ทธิ 3 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง
65 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. หรื อ ร้อ ยละ 96 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ไตรมาส 3 ปี 2563 ที่ มี ก าไรสุ ท ธิ 68 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. โดยหลั ก มาจาก
การรับรู ข้ าดทุ นจากการด้อยค่ าของสิ นทรัพย์ของโครงการเยตากุ นในไตรมาส 4 ปี 2563 (ไตรมาส 3 ปี 2563 ไม่ มีการรับรู )้ รวมทั้งรายได้
จากการขายที่ลดลงตามราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง แม้ว่าปริมาณการขายเฉลี่ยจะเพิ่มขึน้
2)

สำนักงำนใหญ่และอื่น ๆ

ส าหรั บ ไตรมาส 4 ปี 2563 ส่ ว นงานส านั ก งานใหญ่ และอื่ น ๆ ขาดทุ น สุ ท ธิ 134 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. เพิ่ ม ขึ ้น
110 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ที่ขาดทุนสุทธิ 24 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจาก
การรับรู ้ขาดทุ นจากเครื่อ งมื อทางการเงิ น (ไตรมาส 3 ปี 2563 รับรู ้ก าไร) โดยหลั กมาจากสั ญ ญาซื ้อ ขายอัตราแลกเปลี่ ยนล่ วงหน้าและ
สัญญาประกันความเสี่ยงราคานา้ มัน
ไตรมำส 4 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2562
ส าหรับ ไตรมาส 4 ปี 2563 มี ก าไรสุ ท ธิ 81 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ลดลง 303 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. หรื อ ร้อ ยละ 79 เมื่ อ
เปรี ยบเที ย บกับ ไตรมาส 4 ปี 2562 ที่ มีก าไรสุท ธิ 384 ล้า นดอลลาร์ สรอ. โดยหลัก มาจากการเปลี่ย นแปลงลดลงของส่ว นงานส ารวจ
และผลิ ตปิ โตรเลี ยมในภูมิศ าสตร์เอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ (ประเทศไทยลดลง 139 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้อื่ น
ลดลง 127 ล้านดอลลาร์ สรอ.) และส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่น ๆ 61 ล้านดอลลาร์ สรอ.
1)

ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
1.1) เขตภูมิศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• ประเทศไทย

ในไตรมาส 4 ปี 2563 ประเทศไทยมีกาไรสุทธิ 204 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 139 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
ร้อยละ 41 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 ที่มีกาไรสุทธิ 343 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงจาก
ราคาขายเฉลี่ยและปริมาณการขายเฉลี่ยที่ลดลง ในขณะที่ค่ าใช้จ่ายภาษี เงินได้และค่าภาคหลวงลดลงตามรายได้จากการขายที่ลดลง
รวมทัง้ ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิน้ และค่าตัดจาหน่ายลดลงตามปริมาณการขายเฉลี่ยที่ลดลง
• เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น

ในไตรมาส 4 ปี 2563 เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นมีก าไรสุทธิ 3 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง
127 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 98 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 ที่มีกาไรสุทธิ 130 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากรายได้
จากการขายที่ลดลงตามราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง และมีการรับรู ข้ าดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการเยตากุนในไตรมาส 4 ปี
2563 (ไตรมาส 4 ปี 2562 ไม่มีการรับ รู )้ ในขณะที่ ค่า ใช้จ่า ยในการด าเนิน งานลดลง รวมทั้งค่า ใช้จ่า ยภาษี เงิน ได้ล ดลงตามรายได้จาก
การขายที่ลดลง
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สำนักงำนใหญ่และอื่น ๆ
สำนักงำนใหญ่และอื่น ๆ
ในไตรมาส 4 ปี 2563 ส่ ว นงานส านั ก งานใหญ่ และอื่ น ๆ มี ก ารขาดทุ น สุ ท ธิ 134 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. เพิ่ ม ขึ ้น
ในไตรมาส
ปี ่อ2563
ว นงานส
านั ก งานใหญ่
และอื
ๆ มีนกสุารขาดทุ
สุ ท ธิ 134สรอ.
ล้ า นดอลลาร์
สรอ. เพิ
่ ม ขึบ้นรู ้
61 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรื
อร้อยละ 844 เมื
เปรียส่บเที
ยบกับไตรมาส
4 ปี 2562
ที่มีข่ นาดทุ
ทธิ 73 ล้านนดอลลาร์
โดยหลักมาจากมี
การรั
61 ล้านนดอลลาร์
สรอ.อทางการเงิ
หรือร้อยละ
เปรียบเที
ยบกับไตรมาส
2562
ที่มีขาดทุน่ยสุนล่
ทธิว73
นดอลลาร์
สรอ. โดยหลั
กมาจากมี
การรั
ขาดทุ
จากเครื่องมื
นเพิ84่ มขึเมืน้ ่อโดยหลั
ก มาจากสั
ญญาซื4อ้ ปีขายอั
ตราแลกเปลี
งหน้ล้าาและสั
ญญาประกั
นความเสี
่ยงราคาน
า้ มับนรู ้
ขาดทุง้ นค่จากเครื
่องมื อเทางการเงิ
่ มขึน้ าไรทางภาษี
โดยหลัก มาจากสั
รวมทั
าใช้จ่ายภาษี
งินได้เพิ่มขึนน้ เพิ
ตามก
ที่เพิ่มขึน้ ญญาซือ้ ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าและสัญญาประกันความเสี่ยงราคานา้ มัน
รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ ตามกาไรทางภาษีที่เพิ่มขึน้
4.3.3 ฐำนะกำรเงิน
4.3.3 ฐำนะกำรเงิน
หน่
หน่ววย:ย :ล้ล้าานดอลลาร์
นดอลลาร์สรอ.
สรอ.
หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.
2)
2)

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม
22,493
22,285
สินทรัพย์รวม

สินทรั
ย์พหย์มุหนมุเวีนเวียนยน
สินพทรั
สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัสิพนทรั
ย์ไพม่ย์หไมุม่หนมุเวีนยเวีนยน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

22,285
4,713
4,713
22,285
4,713

22,493
5,084
5,084
22,493
5,084

17,572
17,572
17,572

17,409
17,409
17,409

31 ธ.ค.
ธ.ค. 2562
6

1)
1)

ธ.ค. 6

31ธ.ค.
ธ.ค. 2563
6
ธ.ค. 6

หนี้สินรวมและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินรวมและส่วนของเจ้ำของ
22,493ำของ
หนี22,285
้สินรวมและส่วนของเจ้
22,493
22,285
1,873
หนี้สิน้สหมุ
ินหมุ
2,051
หนี
นเวีนยเวี
น ยน
1,873

2,051
22,285
2,051
8,393
8,393
8,393
11,841
11,841
11,841

22,493
1,873
8,821
8,821
8,821

11,799
11,799
11,799

หนี
หมุ
นเวียนนเวียน
หนี้ส้สินิน้สไม่
ินไม่
หนี
หมุหนมุ
เวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

นของผ้
ส่ส่ววนของผู
้ถือูถหุือ้นหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค.
ธ.ค. 2563
ธ.ค.25626 31 ธ.ค.
6
ธ.ค. 6
ธ.ค. 6

สินทรัพย์
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิน้ 22,493 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ น้
ณ วันนทรัทีพ่ 31
ธันวาคม
และบริ
ษัทย่22,285
อยมีสินล้ทรัานดอลลาร์
พย์รวมทั้งสิสรอ.
น้ 22,493
ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ น้
208 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากสิ
ย์รวม
ณ วันที2563
่ 31 ธัปตท.สผ.
นวาคม 2562
จานวน
เป็ นผลมาจาก
208 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 22,285 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็ นผลมาจาก
1.1) สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ ว ยเงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด เงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น
1.1)นค้าสิคงเหลื
น ทรั พอย์มีหจมุานวนเพิ
น เวี ย นส่่ มวขึนใหญ่
ว ยเงิสรอ.
น สดและรายการเที
ย บเท่ า เงินนสดและรายการเที
สด เงิ น ลงทุ น ระยะสั
ลูกหนี ้การค้า ลูกหนี ้อื่น และสิ
น้ 371 ปล้ระกอบด้
านดอลลาร์
โดยหลักเป็ นผลมาจากเงิ
ยบเท่้ นา
ลูเงิกนหนี
ารค้างลูเงิกนหนี
และสิ น้ ค้ทีา่เพิคงเหลื
อ มี จล้านวนเพิ
่ มขึ น้ สรอ.
371 โดยหลั
ล้านดอลลาร์
สรอ. โดยหลั
กเป็ นผลมาจากเงิ
นสดและรายการเที
บเท่
สด้กรวมถึ
ลงทุ้อื่นระยะสั
่ มขึ น้ 781
านดอลลาร์
ก มาจากกระแสเงิ
นสดจากกิ
จกรรมด าเนิ
นงาน สุทธิกั บสินยทรั
พย์า
เงิทางการเงิ
นสด รวมถึ
ที่เพิล้่ มาขึนดอลลาร์
น้ 781 ล้าสรอ.
นดอลลาร์
สรอ. โดยหลั
ก มาจากกระแสเงิ
สดจากกิ
จกรรมด
นงาน
สุทธิกกหนี
ั บสิอ้ นื่นทรั
พย์
นหมุงเงินนเวีลงทุ
ยนอืน่นระยะสั
ลดลง ้น214
จากการขายหน่
วยลงทุ
นในระหว่ างปีน2563
รวมทั
้งลูกหนีาเนิ
ก้ ารค้
าและลู
ลดลง
ทางการเงิ
นหมุนเวีสรอ.
ยนอืตามรายได้
่นลดลง 214
ล้านดอลลาร์
สรอ. จากการขายหน่วยลงทุ นในระหว่ างปี 2563 รวมทั้งลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นลดลง
192 ล้านดอลลาร์
จากการขายที
่ลดลง
192 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามรายได้จากการขายที่ลดลง
1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในโครงการร่วมทุน
1.2) ปกรณ์
สินทรัสินพทรั
ย์ไม่พหย์มุทนี่เกิเวีดยจากการส
นส่วนใหญ่ารวจและประเมิ
ประกอบด้วยสินนค่ทรัาพค่ย์าเความนิ
พื่อการสยารวจและผลิ
ภายใต้บัญชีที่ดิน อาคาร และอุ
ม และสินทรัตพปิย์โภตรเลี
าษี เยงินมในโครงการร่
ได้รอการตัดวบัมทุ
ญชีน
ภายใต้
ปกรณ์
พย์ที่เกิดจากการส
ารวจและประเมิ
นค่ าด ค่าความนิ
ยม และสิ
ภาษี เางิตันได้
อการตั
บัญวชี่ า
โดยสิ นบทรััญพชีย์ทไี่ดม่ินหอาคาร
มุน เวี ยและอุ
นลดลง
163สิล้นาทรั
นดอลลาร์
สรอ. โดยหลั
ก มาจากการตั
เสื่ อมราคา
ค่ าสูนญทรัสิ ้นพย์และค่
ดจราหน่
ายดแม้
โดยสิ
น ทรัพนย์เพิ
ไม่่มหในสิ
มุนนเวีทรัยพนลดลง
163ารวจและผลิ
ล้ านดอลลาร์
สรอ.ยโดยหลั
ก มาจากการตั ด ค่ า เสื่ อมราคา ค่ าสู ญ สิ ้น และค่ าตั ดจ าหน่ าย แม้ ว่ า
จะมีการลงทุ
ย์เพื่อการส
ตปิ โตรเลี
ม
จะมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
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หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีหนีส้ ินรวมทัง้ สิน้ 10,694 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ จานวน
250 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 10,444 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็ นผลมาจาก
2.1) หนี ้สิน หมุน เวีย น ส่ว นใหญ่ ป ระกอบด้วยเจ้าหนี ้การค้า และเจ้า หนี ้อื่น และภาษี เงิน ได้ค้างจ่ าย โดยมี
จานวนลดลง 178 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากภาษี เงินได้ค้างจ่ายลดลง 358 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการจ่ายภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
สาหรับปี 2562 สุทธิกับส่วนของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึน้ 117 ล้านดอลลาร์ สรอ.
2.2) หนี ้สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย น ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ ว ยประมาณการหนี ้สิ น ค่ า รื ้อ ถอนอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต หุ้ น กู้
และหนี ้สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี โดยมี จ านวนเพิ่ มขึ น้ 428 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลัก มาจากหนี ้สิ น ตามสัญ ญาเช่ าที่ เพิ่ มขึ น้
246 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหุน้ กูเ้ พิ่มขึน้ 126 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากการออกหุน้ กูเ้ พิ่มขึน้ ในระหว่างปี 2563
3)

ส่วนของเจ้ำของ

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ปตท.สผ. และบริษั ท ย่อ ยมีส่ ว นของเจ้า ของ 11,799 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง
42 ล้า นดอลลาร์ สรอ. จากส่ว นของเจ้าของ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 จ านวน 11,841 ล้า นดอลลาร์ สรอ. โดยหลัก เป็ น ผลมาจาก
ในปี 2563 มีการจ่ายเงิน ปั นผลสาหรับ งวดหกเดื อนหลังของปี 2562 และงวดหกเดือนแรกของปี 2563 รวมทั้งมีการซือ้ คืนหุ้นกู้ด้อยสิท ธิ
ที่มีลกั ษณะคล้ายทุนที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่คงเหลืออยู่ทงั้ จานวน สุทธิกับกาไรสาหรับปี
4)

โครงสร้ำงเงินทุนบริษัทฯ

โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยส่วนทุน 11,799 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหนีส้ ินรวม
10,694 ล้า นดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นหนีส้ ิน ที่มีด อกเบีย้ 3,932 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทุน เงิน กู้ถัวเฉลี่ ยร้อยละ 3.44 และมี อายุเงิน กู้
ถัว เฉลี่ ย 14.08 ปี ทั้งนี ้ หนี ้สิน ที่ มีด อกเบี ้ยของบริ ษั ท ฯ อยู่ ในรู ป ของสกุ ล เงิ น ดอลลาร์ สรอ. ที่ ร ้อยละ 100 และเป็ น อัต ราดอกเบี ้ย คงที่
ต่ออัตราดอกเบีย้ ลอยตัวอยู่ที่รอ้ ยละ 82:18
ในปี 2563 ที่ ผ่ า นมา กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้ บ ริ ห ารจั ด การโครงสร้า งทางการเงิ น ในส่ ว นของหนี ้หุ้น กู้ ส กุ ล เงิ น
ดอลลาร์ สรอ. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะการลงทุนปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี ้
• การซื ้ อ คื น หุ้ น กู้ ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์ สรอ. ประเภทด้ อ ยสิ ท ธิ ท่ี มี ลั ก ษณ ะคล้ า ยทุ น (Subordinated

Capital Debentures) ที่คงเหลือทัง้ จานวนประมาณ 31 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหุน้ กูจ้ านวน 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมีอตั ราดอกเบีย้ คงที่
ร้อยละ 4.60 ต่อปี โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินการซือ้ หุน้ กู้คงเหลือดังกล่าว ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ราคาไถ่ถอนตามเงื่อนไข ข้อกาหนดและ
วิธีการที่กาหนดของหุ้นกูด้ ้อยสิทธิ ซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิน้ การซือ้ คืนครัง้ นี ้ บริษัท ฯ ไม่มีหุ้นกูส้ กุลเงินดอลลาร์ สรอ. ประเภทด้อยสิทธิ
คงค้าง
• การซื อ้ คื น หุ้น กู้ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์ สรอ. ประเภทไม่ ด้อ ยสิ ท ธิ ไม่ มี ห ลัก ประกั น ที่ อ อกและเสนอขายให้

นักลงทุนในต่างประเทศ จานวนเงินต้นรวม 700 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมีอตั ราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 5.692 โดยในวันที่ 15 มกราคม 2563
บริษั ท ฯ ได้ด าเนิน การซือ้ หุ้น กู้คื น จานวนประมาณ 220 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเมื่ อวันที่ 25 กุ มภาพันธ์ 2563 บริษั ทฯ ได้ซือ้ คืน หุน้ กู้ที่
คงเหลือทัง้ จานวนประมาณ 480 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยซือ้ คืน ณ ราคาไถ่ถอนตามเงื่อนไข ข้อกาหนด และวิธีการที่กาหนดของหุน้ กู้
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
• การออกและเสนอขายหุ้น กู้ จ านวน 350 ล้า นดอลลาร์ สรอ. ในวัน ที่ 15 มกราคม 2563 ให้นั ก ลงทุ น
ในต่างประเทศ โดยมีอตั ราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 2.993 ต่อปี และครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 15 มกราคม 2573
• การออกและเสนอขายหุ้น กู้ จ านวน 350 ล้า นดอลลาร์ สรอ. ในวัน ที่ 15 มกราคม 2563 ให้นั ก ลงทุ น
• ย้ การออกและเสนอขายหุ
้ น กู้ จ านวน
500ถล้อนวั
า นดอลลาร์
สรอ. ในวั
ในต่างประเทศ โดยมีอตั ราดอกเบี
คงที่รอ้ ยละ 2.993 ต่อปี และครบก
าหนดไถ่
นที่ 15 มกราคม
2573น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2563 ให้นั ก ลงทุ น
ในต่างประเทศ โดยมีอตั ราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 2.587 ต่อปี และครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 10 มิถุนายน 2570
• การออกและเสนอขายหุ้ น กู้ จ านวน 500 ล้า นดอลลาร์ สรอ. ในวัน ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2563 ให้นั ก ลงทุ น
ในต่างประเทศ โดยมีอตั ราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 2.587 ต่อปี และครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 10 มิถุนายน 2570
4.3.4 กระแสเงินสด
4.3.4 กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

งที่ใช้นไปของเงิ
งที่มน
ำของเงิ
แหล่งที่มแหล่
าของเงิ
ทุหน่นวยน:ทุล้นาแหล่
งที่ใช้ไแหล่
ปของเงิ
ทุน นทุน
นดอลลาร์
สรอ.
3,682
,901
3,682
2,901

43

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน

ำของเงินทุน
รับสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน แหล่งที่ม840
43
3,682
รับสุทธิจากกิ
น ้นกู้
รับจสุกรรมลงทุ
ทธิจำกกำรออกหุ
43
รั
บ
สุ
ท
ธิ
จ
ำกกิ
จ
กรรมลงทุ
รับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ น 840 840
รับสุทธิจำกกำรออกหุ้นกู้
รับสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
บปรุจงกรรมด�
ผลกระทบจากอั
ตราแลกเปลี่ยน)
รับสุ(รวมปรั
ทธิจากกิ
ำเนินงาน
2,799
รับสุตทราแลกเปลื
ธิจำกกิจกรรมด
(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอั
่ยน) ำเนินงำน
(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

,901
671

671

2,799

1,215

2,799
ป 6

1,015

จ่ำยเงินปนผล

ยสุทธิในกำรลงทุนเพิ่มใน
671
1215
จ่ายเงินปัจ่จ่นำำผล
ยเงินปนผล

สินทรัพย์และอื่นๆ
จ่ำยสุทธิในกำรลงทุนเพิ่มใน
1215
จ่ายสุทธิใจ่นการลงทุ
เพิ่มในสิ
นทรั
ำยสุทธิในกิน
จกรรมจั
ดหำเงิ
น พย์และอื่นๆ
1,015
สินทรัพย์และอื่นๆ
ำยสุจทกรรมจั
ธิในกิจกรรมจั
จ่ายสุทธิใจ่นกิ
ดหาเงิดนหำเงิน
1,015

ปี 2563 ป 6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้น
ซึ่งเป็ นเงินฝากประจาธนาคารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จานวน 3,804 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 781 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้น
เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทัง้ เงินลงทุนระยะสัน้ จานวน 3,023 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ซึ่งเป็ นเงินฝากประจาธนาคารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จานวน 3,804 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 781 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ทุน จซึานวน
ล้านดอลลาร์
สรอ.
กเป็ง้นเงิเงินนลงทุ
สดรันระยะสั
บสุทธิน้ จจำกกิ
จกรรมด
นงำน ซึ่งสรอ.
เป็ น
เมื่อเปรียบเทียบกับ ณแหล่
วันทีง่ ที31่มธัำของเงิ
นวาคมน2562
่งมีเงิน3,682
สดและรายการเที
ยบเท่
าเงิโดยหลั
นสด รวมทั
านวน
3,023 ล้ำเนิ
านดอลลาร์
ผลสุทธิจากเงินสดรับจากรายได้
จากการขาย สุทธิกับเงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้ และเงินสดรับสุทธิในกิจกรรมจัดหำเงิน
แหล่งทีม่ ำของเงินทุน จานวน 3,682 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็ นเงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน ซึ่งเป็ น
จากการออกหุน้ กูป้ ระเภทไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิทธิในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.
ผลสุทธิจากเงินสดรับจากรายได้จากการขาย สุทธิกับเงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้ และเงินสดรับสุทธิในกิจกรรมจัดหำเงิน
แหล่งทีม่ใีหช้ลัไกปของเงิ
นทุน ดจอานวน
สรอ. โดยหลักเป็ น เงินสดจ่ำยสุทธิในกิจกรรมจัดหำเงิน
จากการออกหุน้ กูป้ ระเภทไม่
ประกันและไม่
้ ยสิทธิ2,901
ในสกุลล้เงิานนดอลลาร์
ดอลลาร์ สรอ.
ส่ว นใหญ่เ ป็ น การซื อ้ คืน หุ ้น่ กู ้ไ ม่มีห ลัก ประกัน และไม่ด อ้ ยสิท ธิส กุล เงิน ดอลลาร์ สรอ. ก่อ นก าหนด รวมทั้งจ่ ายเงิ นปั นผลส าหรับ
แหล่งทีใช้ไปของเงินทุน จานวน 2,901 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็ น เงินสดจ่ำยสุทธิในกิจกรรมจัดหำเงิน
งวดหกเดือนหลังของปี 2562 และสาหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2563 สาหรับเงินสดจ่ำยสุทธิจำกกำรลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสารวจ
ส่ว นใหญ่เ ป็ น การซื อ้ คืน หุ ้น กู ้ไ ม่มีห ลัก ประกัน และไม่ด อ้ ยสิท ธิส กุล เงิน ดอลลาร์ สรอ. ก่อ นก าหนด รวมทั้งจ่ ายเงิ นปั นผลส าหรับ
และผลิตปิ โตรเลียม ส่วนใหญ่จากโครงการเอส 1 โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการมาเลเซีย
งวดหกเดือนหลังของปี 2562 และสาหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2563 สาหรับเงินสดจ่ำยสุทธิจำกกำรลงทุนเพิม่ ในสินทรัพย์เพื่อการสารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม ส่วนใหญ่จากโครงการเอส 1 โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการมาเลเซีย
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4.3.5 อัตรำส่วนทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
2563
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (ร้อยละ)
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตรากาไรสุทธิ
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (เท่ำ)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อ EBITDA
หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

=

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อ EBITDA

=
=
=
=

4. 4

2562

ไตรมำส 3
2563

ไตรมำส 4
2563

ไตรมำส 4
2562

68.38
6.09
13.43

70.65
13.16
24.47

70.99
8.64
17.01

63.26
6.09
13.43

66.74
13.16
24.47

0.33
1.05

0.29
0.62

0.33
0.78

0.33
1.05

0.29
0.62

อัต ราส่ ว นก าไรก่ อ นหั ก ดอกเบี ้ย ภาษี และค่ า เสื่ อ มราคา ต่ อ รายได้ จ ากการขาย
รวมรายได้จากการบริการค่าผ่านท่อ
กาไรสุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน
กาไรสุทธิต่อรายได้รวมย้อนหลัง 12 เดือน
หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อกาไรย้อนหลัง 12 เดือน ก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี
และค่าเสื่อมราคา

ความคืบหน้าโครงการที่สำคัญ

ณ สิ ้น ปี 2563 ปตท.สผ. มี โครงการและการด าเนิ น กิ จ กรรมทั้ ง ในประเทศไทยและต่ า งประเทศมากกว่ า 40 โครงการ
ใน 15 ประเทศ มีปริมาณสารองที่พิสจู น์แล้ว (Proved Reserves) จานวน 1,074 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ และปริมาณสารองที่น่าจะพบ
(Probable Reserves) จานวน 548 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ โดยมีความคืบหน้าโครงการที่สาคัญ ดังนี ้
4.4.1

โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฐานการด าเนิ นงานของ ปตท.สผ. ส่ วนใหญ่ อยู่ในภู มิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่ ง
สหภาพเมียนมา (เมียนมา) สหพันธรัฐมาเลเซีย (มาเลเซีย) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซี ย)
โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีปริมาณการขายเฉลี่ยจากโครงการในประเทศไทยรวมอยู่ที่ประมาณ 249,500 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน หรือคิด
เป็ นร้อยละ 70 ของปริ มาณการขายทั้งหมด ส าหรับในประเทศอื่ น ๆ ในภู มิ ภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้มีปริ มาณการขายเฉลี่ ยรวมอยู่ ที่
ประมาณ 85,200 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 24 ของปริมาณการขายทัง้ หมด
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โครงกำรในประเทศไทย
โครงการในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็ นโครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Production Phase) ทัง้ ในอ่าวไทยและบนบก
โดยกิจกรรมที่ สาคัญ ของโครงการผลิ ตหลัก ได้แก่ โครงกำรเอส 1 ที่ สามารถรักษาระดับการผลิ ตได้ตามแผน และได้รับการต่อ สัมปทาน
ปิ โตรเลีย มเพิ่มอีก 10 ปี จนถึ งปี 2574 ในเดื อนพฤศจิกายนที่ ผ่านมา โครงกำรบงกช โครงกำรอำทิ ตย์ และโครงกำรคอนแทร็ค 4
สามารถผลิตได้ตามการเรียกรับก๊าซของผูซ้ อื ้ โครงกำรจี 2/61 (แหล่งบงกช) สามารถดาเนินการได้ตามแผนงานเช่นเดียวกับโครงการอื่น ๆ
ทั้ง หมดของบริ ษั ท ฯ สาหรับ โครงกำรจี 1/61 (แหล่ งเอรำวั ณ ) อยู่ ระหว่ างการเจรจาเพื่ อเข้าพื ้น ที่ กั บผู้ด าเนิ น การปั จ จุ บัน โดยมีก าร
เตรี ยมความพร้อมในด้านต่ าง ๆ เช่ น การจ้างงาน การเจรจาสัญ ญาซื ้อขายก๊ าซฯ และการจั ดซื ้อจั ดจ้างวัสดุ อุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ เพื่ อให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงสิทธิดาเนินการและสามารถผลิตก๊าซฯ ได้ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต
โครงกำรในเมียนมำ
โครงการที่ ด าเนิ นการผลิ ต แล้ ว (Production Phase) ในเมี ยนมา อาทิ โครงกำรซอติ ก้ ำ ตั้งอยู่ นอกชายฝั่ งทะเล
อ่าวเมาะตะมะของเมียนมา สามารถรักษาระดับการผลิตได้ตามแผน สาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ได้แก่
โครงกำรเมียนมำ เอ็ม 3 ปั จจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมตั ิแผนพัฒนาโครงการฉบับปรับปรุ งจากรัฐบาล ที่บริษัทฯ ได้ยื่นไปในไตรมาส 3
ปี 2563 ทัง้ นี ้ สาหรับโครงกำร Gas to Power ได้รบั อนุมตั ิ Notice to Proceed ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยโครงการ Gas to Power คือ
โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากก๊ า ซธรรมชาติ เป็ นการลงทุ นในธุ รกิ จไฟฟ้ าและท่ อส่ งก๊ าซฯ ในเบื ้องต้น บริ ษั ท ฯ มี แผนในการส่ งก๊ าซธรรมชาติ
จากโครงการซอติก้าและโครงการเมียนมา เอ็ม 3 เพื่อป้อนเป็ นเชือ้ เพลิงเข้าสู่โรงไฟฟ้าของโครงการขนาด 600 เมกะวัตต์ โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้
จะจาหน่ายในประเทศเมียนมา ที่ มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง โดยคาดว่าจะสามารถประกาศการตัดสิ นใจลงทุ นขั้นสุดท้าย (FID) ได้
ในปี 2565 โครงกำรเมีย นมำ เอ็ มดี-7 เสร็จ สิน้ การเจาะหลุมส ารวจจานวน 1 หลุม และไม่พ บแหล่ งปิ โตรเลีย มที่ มีศัก ยภาพเพี ย งพอ
ต่อการพัฒ นา จึงยื่นขอยุติการสารวจและคืนพืน้ ที่แปลงสารวจในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รบั การอนุมัติจากรัฐบาล
เมียนมา
โครงกำรในมำเลเซีย
โครงการที่ดาเนินการผลิต (Production Phase) ในมาเลเซีย ได้แก่ โครงกำรแปลงเค เป็ นแหล่งผลิตนา้ มัน ตัง้ อยู่
ในทะเลนา้ ลึกนอกชายฝั่งรัฐซาบาห์ ประกอบไปด้วยแหล่ง Kikeh, Siakap North-Petai (SNP) และ Gumusut-Kakap (GK) โดยในปี 2564
โครงการมีแผนในการเจาะหลุมผลิต (Infill Well) ในแหล่ง SNP และแหล่ง GK และโครงกำรซำรำวัก เอสเค 309 และเอสเค 311 เป็ น
แหล่งผลิต นา้ มัน และก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเลน ้าตืน้ นอกชายฝั่ งซาราวัก โดยในปี 2564 โครงการมี แผนพัฒ นาแหล่ งก๊าซธรรมชาติ
เพอร์มานิส และเตรียมการเจาะหลุมผลิตเพื่อเพิ่มระดับการผลิตจากแท่นการผลิตที่มีอยู่เดิม
โครงการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นา (Development Phase) ได้แก่ โครงกำรแปลงเอช ซึ่ ง ตั้ง อยู่ ใ นทะเลน ้า ลึ ก
นอกชายฝั่ งรัฐ ซาบาห์ มีก าลังการผลิต ก๊าซธรรมชาติที่ 270 ล้า นลูกบาศก์ฟุต ต่อ วัน ในระหว่างทาการทดสอบระบบในขั้น ตอนสุด ท้า ย
ก่อนการผลิต ตามแผนเดิ มในปลายไตรมาส 3 ปี 2563 ได้พ บความขัดข้องในการทางานของอุป กรณ์ใต้น ้า (Subsea Component) ซึ่ ง
ปัจจุบนั อยู่ระหว่างการแก้ไขและคาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ในปี 2564 ทัง้ นี ้ เหตุการณ์นไี ้ ม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ อยู่ ระหว่ างการส ารวจ (Exploration Phase) ได้แก่ โครงกำรซำรำวั ก เอสเค 410บี แหล่ ง ลัง เลอบาห์
อยู่ระหว่างการศึกษาแผนพัฒนาโครงการและการเจาะหลุมประเมินผลจานวน 1 หลุม เพื่ อยืนยันศักยภาพของแหล่งปิ โตรเลียม โดยคาดว่ า
จะทราบผลภายในไตรมาส 1 ปี 2564 และคาดว่าจะสามารถประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ได้ในปี 2565 ส าหรับ โครงกำร
เพนนินซูล่ำร์ พีเอ็ม 415 อยู่ระหว่างการเจาะหลุมสารวจ จานวน 2 หลุม เพื่อประเมินศักยภาพทางปิ โตรเลียม โครงกำรซำรำวัก เอสเค 417
ส่วนที่ 3 หน้า 14
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อยู่ระหว่างการเจาะหลุมสารวจ จานวน 1 หลุม และคาดว่าจะทราบผลภายในไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมีแผนเจาะหลุมสารวจเพิ่มอีก 1 หลุม
ในปี 2564 ในส่ วนของ โครงกำรซำรำวัก เอสเค 438 และ โครงกำรซำรำวัก เอสเค 405บี อยู่ระหว่ างการเตรียมด าเนิน การเจาะ
หลุมสารวจในปี 2564 จานวน 2 หลุมและ 1 หลุม ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม โครงการสารวจอื่น ๆ ในมาเลเซียอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณา
จัดลาดับความสาคัญของแผนการเจาะหลุมสารวจตามความเหมาะสมต่อไป
โครงกำรในเวียดนำม
โครงการที่ด าเนิน การผลิต (Production Phase) ในเวียดนาม ได้แก่ โครงกำรเวียดนำม 16-1 ตั้งอยู่นอกชายฝั่ ง
ทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม โครงการได้ทาการเจาะหลุมประเมิน 1 หลุมแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2563 และสามารถรักษา
ระดับการผลิตได้ตามเป้าหมาย สาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ได้แก่ โครงกำรเวียดนำมบี และ 48/95
และโครงกำรเวียดนำม 52/97 ตั้งอยู่นอกชายฝั่ งทะเลของเวียดนาม ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเชิ งพาณิชย์เพื่อรองรับ
การตัดสินใจลงทุนขัน้ สุดท้าย (FID) โดยเบือ้ งต้นคาดว่าจะมีกาลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 490 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
4.4.2 โครงกำรในตะวันออกกลำง
ปตท.สผ. มี โ ครงการร่ ว มทุ น ในภู มิภ าคของ ปตท.สผ. ที่ ตั้ง อยู่ ใ นรัฐ สุล ต่ า นโอมาน (โอมาน) และสหรัฐ อาหรับ
เอมิเรตส์ (ยูเออี)
โครงการร่วมทุนในโอมานมีโครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Production Phase) ได้แก่ โครงกำรพีดีโอ (แปลง 6)
เป็ นแปลงสัมปทานบนบกที่ มีศักยภาพและมี ขนาดใหญ่ ที่ สุด ในโอมาน โครงกำรมุ คไคซนำ (แปลง 53) เป็ น แหล่งผลิต นา้ มัน บนบก
ขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของโอมาน ซึ่งในปี 2563 ทัง้ สองโครงการได้ลดกาลังการผลิตลงตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศ OPEC+ เพื่อพยุง
ราคานา้ มันซึ่งตกต่ าจากความต้องการใช้ที่ลดลง ส าหรับ โครงการที่อ ยู่ในระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ได้แก่ โครงกำร
โอมำน ออนชอร์ แปลง 12 ซึ่งได้รบั สิทธิในการดาเนินการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมจากรัฐบาล ร่วมกับบริษัท โททาล ในเดือนกุมภาพันธ์
2563 ซึ่งเป็ นแปลงสารวจก๊าซธรรมชาติบนบก ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการศึกษาทางธรณี วิทยา
และธรณีฟิสิกส์ และเตรียมการเจาะหลุมสารวจ จานวน 1 หลุม ในปี 2564
โครงการร่ว มทุน ในยู เออี ท่ี อยู่ ร ะหว่ างการส ารวจ (Exploration Phase) ตั้ง อยู่ น อกชายฝั่ ง ทะเลทางทิ ศตะวัน ตก
เฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี ได้แก่ โครงกำรอำบูดำบี ออฟชอร์ 1 อยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิ โตรเลียม
เพื่อวางแผนสารวจต่อไป โครงกำรอำบูดำบี ออฟชอร์ 2 อยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิ โตรเลียม เพื่อเตรียม
การเจาะหลุมสารวจหลุมแรกในปี 2564 โครงกำรอำบู ด ำบี ออฟชอร์ 3 ได้รับสิ ทธิในการส ารวจและผลิตปิ โตรเลีย มในแปลงสารวจ
ออฟชอร์ 3 จากการชนะประมู ล ร่ ว มกั บ Eni Abu Dhabi และได้ ล งนามในสั ญ ญาสัม ปทานกั บ Abu Dhabi National Oil Company
(ADNOC) ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
4.4.3 โครงกำรในทวีปอเมริกำ
ปตท.สผ. มีโครงการที่อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ในภูมิภาคนี ้ ได้แก่ ประเทศแคนาดา(แคนาดา)
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล) และสหรัฐเม็กซิโก (เม็กซิโก)
โครงกำรมำเรี ย นำ ออยล์ แซนด์ ตั้ ง อยู่ ใ นแคว้น แอลเบอร์ต าของแคนาดา ปั จ จุ บัน อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการโครงการที่เหมาะสม
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โครงการร่ วมทุ นในบราซิล ได้แก่ โครงกำรบำรำริ นเนี ยส์ เอพี 1 ตั้งอยู่ บ ริเวณแอ่ ง Barreirinhas นอกชายฝั่ งทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล ปัจจุบนั อยู่ระหว่างการรออนุมตั ิจากหน่วยงานรัฐสาหรับการเจาะสารวจ และโครงกำรบรำซิลบีเอ็ม อีเอส 23
ตัง้ อยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่ งทางตะวันออกของบราซิล อยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพของปิ โตรเลียม
เพื่อการพัฒนาในอนาคต
โครงการร่วมทุนในเม็กซิโก ได้แก่ โครงกำรเม็กซิโก แปลง 12 (2.4) ตัง้ อยู่บริเวณแอ่ง Mexican Ridges ทางตะวันตก
ของอ่ าวเม็กซิโก ปั จจุบัน โครงการอยู่ ระหว่างการศึกษาทางธรณี วิทยาและประเมินศักยภาพปิ โตรเลียม เพื่ อเตรียมการเจาะหลุมสารวจ
1 หลุมในปี 2564 และ โครงกำรเม็ก ซิโก แปลง 29 (2.4) ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณแอ่ ง Campeche โครงการประสบความสาเร็จในการค้นพบ
ศักยภาพนา้ มันดิบจากการเจาะหลุมสารวจ 2 หลุมในปี 2563 โดยล่าสุด โครงการได้ยื่นขออนุมตั ิแผนการเจาะหลุมประเมินต่อหน่วยงาน
รัฐบาลของเม็กซิโกแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อเจาะหลุมประเมินในปี 2564 สาหรับการวางแผนการพัฒนาปิ โตรเลียมในอนาคต
4.4.4 โครงกำรในออสตรำเลเชีย
ปตท.สผ. มี โครงการในภู มิ ภ าคนี ้ คื อ โครงการพี ที ที อี พี ออสตราเลเชี ย ตั้ งอยู่ ในเครื อรัฐออสเตรเลี ย ประกอบด้ว ย
7 แปลงสัมปทาน
ส าหรับแหล่ ง Cash Maple อยู่ ระหว่างการศึ กษาแนวทางการพัฒ นาโครงการที่ เหมาะสม และส าหรับ แปลงส ำรวจ
AC/P54 ในแหล่ง Orchid อยู่ในระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ซึ่งโครงการมีแผนพัฒนาร่วมกับแหล่ง Cash Maple ต่อไป
4.4.5 โครงกำรในแอฟริกำ
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้ ที่ตงั้ อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย (แอลจีเรีย) และสาธารณรัฐโมซัมบิก
(โมซัมบิก) ได้แก่
โครงกำรแอลจี เ รี ย 433เอ และ 416บี ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ ด าเนิ น การผลิ ต แล้ ว (Production Phase) ตั้ ง อยู่
บนบกทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย ในปี 2563 กลุ่ม OPEC+ มีนโยบายลดกาลังการผลิตนา้ มันดิบลงตามสถานการณ์ราคานา้ มันตกต่า
เป็ นผลให้ทางโครงการมีกาลังการผลิตด้วยอัตราเฉลี่ยประมาณ 17,280 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรแอลจีเรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ เป็ นโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) ตัง้ อยู่บน
บกทางทิศ ตะวัน ออกของแอลจี เรี ย โครงการได้บ รรลุข้อ ตกลงเพื่ อ เริ่มพัฒ นาโครงการระยะที่ 1 ตามข้อ ตกลงเพื่ อเริ่มพัฒ นาโครงการ
ตามแผนการพัฒนาที่ได้รบั อนุมตั ิจากรัฐบาลในไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเจาะหลุมผลิต และคาดว่าจะเริ่มผลิต
ในปี 2564 ด้ว ยก าลังการผลิ ต ประมาณ 10,000-13,000 บาร์เรลต่ อ วัน พร้อ มทั้งมี แผนระยะที่ 2 เพื่ อเพิ่ มปริ มาณการผลิ ตในปี 2568
เป็ น 50,000-60,000 บาร์เรลต่ อ วัน นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ ล งนามในสัญ ญาซื ้อ ขายสัด ส่ ว นการลงทุ น (Asset Sale and Purchase
Agreement) เพื่อเข้าซือ้ สัดส่วนการลงทุนในโครงการเพิ่มอีกร้อยละ 24.5 จาก CNOOC ซึ่งเป็ นผูร้ ่วมลงทุนรายหนึ่งในโครงการ ด้วยมูลค่า
เท่ า กั บ เงิ น ลงทุ น ตามสัด ส่ ว นของ CNOOC ที่ ใ ช้ในระหว่ า งการพั ฒ นาโครงการจนถึ ง วัน ที่ ไ ด้รับ การอนุ มัติ โดยการเข้า ซื ้อ ดั งกล่ า ว
จะแล้วเสร็จเมื่อได้รบั การยืนยัน และประกาศอย่างเป็ นทางการโดยรัฐบาลแอลจีเรีย ภายหลังการเข้าซือ้ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึน้
จากร้อยละ 24.5 เป็ นร้อยละ 49 โดยมี SONATRACH ซึ่งเป็ นบริษัทนา้ มันแห่งชาติของแอลจีเรีย เป็ นผูร้ ่วมลงทุนหลักในสัดส่วนร้อยละ 51
โครงกำรโมซัมบิก แอเรีย 1 เป็ นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชายฝั่ งของโมซัมบิก ซึ่ง อยู่ระหว่าง
การพั ฒ นา (Development Phase) ในปี 2563 การปรับ พืน้ ที่ ก่อสร้างโครงการ (Afungi Site Improvement) ซึ่งประกอบด้วยสนามบิ น
ภายในโครงการ อาคารที่พกั อาศัยพนักงาน ถนนทางเข้าโครงการ และท่าเรือขนส่งอุปกรณ์ช่ัวคราว แล้วเสร็จเป็ นที่เรียบร้อยตามแผนงาน
ส่วนที่ 3 หน้า 16
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แม้ว่ า จะได้ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคโควิด 19 ซึ่ง ท าให้มี ค วามจ าเป็ น ต้อ งหยุ ด งานก่ อ สร้า งในช่ ว งหนึ่ง
โดยโครงการได้กลับมาดาเนินการก่อสร้างอีกครัง้ ในเดือนมิถุนายน และสามารถเร่งรัดความคืบหน้าในงานก่อสร้างโรงงาน LNG ให้เป็ นไป
ตามแผนงาน ในส่วนงานจัดหาเรือขนส่ง LNG โครงการได้คดั เลือกบริษัทเจ้าของเรือขนส่ง LNG (LNG Ship-owner) เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
และอยู่ในขั้นตอนการสรุ ปและท าสัญญาเช่ าเรือ ขนส่ง LNG (Time Charter Party Agreement) ทั้งนี ้ โครงการได้ลงนามสัญ ญาเงิ น กู้
ในรู ป แบบ Project Finance วงเงิ น 14,900 ล้า นดอลลาร์ สรอ. เพื่ อ รองรับ ค่ า ใช้จ่ า ยในการพัฒ นาโครงการ โดยปั จ จุบัน อยู่ร ะหว่ า ง
การเตรียมเอกสารเพื่อเบิกเงินกู้ ทัง้ นี ้ โครงการยังคงกาหนดแผนการผลิตปิ โตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2567 ตามเดิม
4 .5

กลยุทธ์การบริหารจัดการภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปตท.สผ. ยึ ด แนวทางการพั ฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น ตามแนวปฏิ บัติ ที่ เ ป็ นสากลและตามมาตรฐานของสหประชาชาติ โดยมี
การดาเนินงานภายใต้แนวคิด From We to World เพื่อมุ่งสู่การเป็ นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่คานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม สามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมส่งมอบคุณค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่สงั คม โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการสร้าง
สมดุลใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลการดาเนินงานและผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทุน (Strong Performance) และด้านความยั่งยืนขององค์กร
(Business Sustainability) โดยได้กาหนดเป้าหมาย (Aspirational Target) ภายในปี 2573 ดังต่อไปนี ้
- ลดต้นทุนการดาเนินงานต่อหน่วย (Unit Cost) อย่างต่อเนื่อง ให้อยู่ในระดับ Top Quartile ของกลุ่มอุตสาหกรรม (ที่ระดับ
ประมาณ 25 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ)
- รักษาอัตราการเติบโตของการผลิตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่รอ้ ยละ 5
- รักษาอัตราส่วนปริมาณสารองปิ โตรเลียมต่อการผลิตที่ 7 ปี
- ขับเคลื่ อนธุ ร กิ จก๊ า ซธรรมชาติ เหลว (LNG) แบบครบวงจร ผ่ านการร่ วมลงทุ นในต้นน ้าและในโรงงานผลิ ต (Upstream &
Liquefaction)
- มีกาไรสุทธิรอ้ ยละ 20 จากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการทางานและเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดรับกับภาวะ New Normal ผ่านโครงการ
Transformation ที่ได้นา Digital Transformation มาใช้ในการทางานโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในระยะยาว
ภายใต้แนวคิด “One Team, One Goal”
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์การเป็ น Energy Partner of Choice ปตท.สผ. ได้กาหนดกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็ นหลักการในการด าเนิ น งานร่ว มกันขององค์กร อันประกอบไปด้ว ย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แ ก่ การมุ่งสู่อ งค์กรแห่ง ความเป็ น เลิ ศ
(High Performance Organization – HPO) การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการก ากับ การปฏิบัติ ต ามกฎเกณฑ์
(Governance, Risk Management and Compliance – GRC) และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder Value
Creation – SVC) โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่
4.5.1 กำรมุ่งสู่องค์กรแห่งควำมเป็ นเลิศ (HPO)
ปตท.สผ. ยังคงให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ Execute และ Expand อย่างไรก็ ตาม บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ ยนแผนกลยุ ทธ์
การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้สอดรับกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีความท้าทายมากขึน้ เพื่อให้บริษัท ฯ สามารถรักษา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยได้ดาเนินการ ดังนี ้
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1) Execute: กลยุทธ์ในกำรเพิ่มปริมำณกำรผลิตจำกโครงกำรหลัก และรักษำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการในปั จจุบัน โดยเน้นการเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก รวมถึงผลักดัน
การพัฒนาโครงการหลักในต่างประเทศให้เริ่มผลิตได้ตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะโครงการ โมซัมบิก แอเรีย 1 ในประเทศโมซัมบิก และ
โครงการฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ในประเทศแอลจีเรีย
• ควบคุมต้นทุนการผลิ ตต่ อหน่ วยอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อให้อยู่ ในระดับที่ แข่ งขันได้ โดยการใช้เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล และ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุร กิจหลักของ ปตท.สผ. ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ผันผวนมากขึ น้ ของ
อุตสาหกรรม
• ดาเนินการโครงการจี 1/61 โครงการจี 2/61 และโครงการใหม่จากการเข้าซือ้ กิจการต่าง ๆ ในช่วงเปลี่ย นผ่ าน
อย่างมีประสิทธิภาพ
•

เปลี่ ย นไปสู่ New Normal ผ่ า นระบบการบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรบุ ค คลใหม่ และการด าเนิ น โครงการ
Transformation ที่ประกอบด้วย Initiatives ต่าง ๆ เพื่อเร่งรัด Digital Transformation โดยมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
ในระยะยาว และมุ่งสู่แนวคิด “One Team, One Goal” ปรับปรุ งขีดความสามารถภายในและกระบวนการท างาน แนะนาวิธีการใหม่
ในการทางานในโลกหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2) Expand: กลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในพืน้ ที่ยุทธศำสตร์ที่มีควำมชำนำญและมองหำโอกำส
ทำงธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับด้ำนพลังงำนเพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนในระยะยำว
•

กลยุ ท ธ์ Coming-Home: มุ่งเน้นขยายการลงทุนในพืน้ ที่ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการมองหาโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ Gas Value Chain โดยขยายการลงทุนในประเทศเมียนมา
ในรูปแบบของ Gas to Power
•

กลยุทธ์ Strategic Alliance: มองหาโอกาสการลงทุนในพืน้ ที่อื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพร่วมกับผูร้ ่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญ
(Strategic Alliance) โดยเน้นภูมิภาคตะวันออกกลาง
•

กลยุ ท ธ์ New Business Investment for Sustainability: ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ใหม่ เ พื่ อ ความยั่ง ยื น โดยมุ่ง เน้น
การพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถด้านงานวิจัยพัฒนาขององค์กร ที่ส่งเสริมธุรกิจปั จจุบัน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกั บด้านพลังงาน
เช่น ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม ตลอดจนการเร่งขยายธุรกิจหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
•

กลยุ ท ธ์ LNG: ขับ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ก๊ า ซธรรมชาติ เ หลว (LNG) แบบครบวงจร โดยมุ่ง เน้น การลงทุ น ตั้ง แต่
ต้นนา้ ถึงโรงงานผลิต (Upstream & Liquefaction) รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรควบคู่กันไปด้วย
•

ในการบริหารจัดการทางการเงิน ปตท.สผ. มุ่งเน้นการสร้างวินยั ทางการเงินและยังคงให้ความสาคัญในการรักษาโครงสร้าง
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดในมือประมาณ 3,804 ล้านดอลลาร์ สรอ. และมีอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ประมาณ 0.33 เท่า ซึ่งยังคงสภาพคล่องและอยู่ในกรอบนโยบายการเงินของบริษัท ฯ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการโครงสร้าง
ทางการเงิน ในส่วนของหุน้ กูส้ กุลเงินดอลลาร์ สรอ. ต่อเนื่องจากปลายปี 2562 ส่งผลให้ตน้ ทุนทางการเงินลดลงจากร้อยละ 4.41 เป็ น 3.44
โดยไม่ มี ภ าระเงิ น กู้ที่ ต้อ งช าระในปี 2563-2564 บริ ษั ท ฯ จึ ง มั่น ใจว่ า สถานะทางการเงิ น ที่ แ ข็ ง แกร่ง และสภาพคล่ อ งที่ สูง ของบริษัท ฯ
พร้อมรองรับความผันผวนของราคานา้ มันและสภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะยังคงชะลอตัวอีกระยะหนึ่ง
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพ
และลดต้น ทุ น ในการส ารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย ม โดยมี จุ ด ประสงค์ห ลั ก ในกา รวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ได้แ ก่ การแยกก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซธรรมชาติ การแยกสิ่งปนเปื ้อนที่ไม่ตอ้ งการออกจากก๊าซธรรมชาติเหลว การเพิ่มปริมาณการผลิตนา้ มันดิบ
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การลดต้นทุนในการรือ้ ถอนแท่ นผลิตและท่อส่งปิ โตรเลียม และการเพิ่มประสิท ธิ ภาพในการผลิ ตและ
การบารุงรักษา โดยในไตรมาส 4 ปี 2563 มีโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีอยู่ระหว่างดาเนินการ 38 โครงการ ในปี 2563 มีโครงการ
ที่อ ยู่ร ะหว่างการทดสอบในขั้น นาร่อ ง 10 โครงการ อีกทั้ง ยังมีร ะบบการบริ ห ารจัด การด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ
ส่วนที่ 3 หน้า 18
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สิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment Management System – SSHE MS) ในการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สดุ ซึ่งไตรมาส 4 ปี 2563 ปตท.สผ. มีเหตุการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขัน้ หยุดงาน (LTIF) เท่ากับ
0.12 และมี อั ต ราการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ที่ มี การบาดเจ็ บ ทั้ งหมด (TRIR) เท่ ากั บ 0.29 ทั้ งนี ้ LTIF และ TRIR อยู่ ใน First Quartile ของค่ าเฉลี่ ย
ของสมาคมผูผ้ ลิตนา้ มันและก๊าซนานาชาติ (IOGP)
ทัง้ นี ้ ในไตรมาส 4 ปี 2563 ปตท.สผ. ได้รบั รางวัลด้านนวัตกรรม 3 รางวัล ทั้งจากหน่วยงานในระดับประเทศและ
ระดับ นานาชาติ ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติป ระจาปี 2563 ด้านองค์ก รนวัต กรรมดีเด่น ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากสานั กงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัลชนะเลิศ ADIPEC Awards 2020 สาขา Breakthrough Technological Project of the Year
จาก ADIPEC ซึ่ ง เป็ น งานนิ ท รรศการและการประชุ มด้ า นน ้า มั น และก๊ า ซธรรมชาติ ที่ ใ หญ่ ร ะดับ โลก จั ด ขึ ้น ที่ ส หรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์
ซึ่งทั้ง 3 รางวัลสะท้อนถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมี ความเป็ น องค์กรนวัตกรรมที่ ได้รับการยอมรับจากหน่ วยงานภายนอก
ของ ปตท.สผ.
4.5.2 ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรกำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (GRC)
ปตท.สผ. มุ่ ง เน้ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความโปร่ ง ใสและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ สร้า งเสถี ย รภาพและความยั่ ง ยื น
ให้องค์กร โดยยึดมั่น ในการบริหารจัดการธุรกิ จตามหลักธรรมาภิบาล การก ากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
อย่างเหมาะสม ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี ้ แม้ว่าในปี 2563 ปตท.สผ. จะเผชิญความท้าทาย
ในการบริห ารธุรกิ จในช่วงที่ มี ภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งนาไปสู่การปรับ รู ปแบบการท างานวิถีใหม่
(New Way of Working) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นและดาเนินงานด้าน GRC ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม
โดยสรุปการดาเนินงานที่สาคัญในปี 2563 ได้ดงั นี ้
ขยายบทบาทหน้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลให้ ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานด้ า น
การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมในด้าน GRC ซึ่งประกอบด้วย 2 เรื่องหลัก ได้แก่ Smart Assurance โดยเน้นการพัฒ นากระบวนการ
ท างานและการใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการก ากั บ ดู แ ล และ GRC in Common Sense โดยเน้ น การสร้า งจิ ต ส านึ ก
ในการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก GRC พร้อ มกั บ การท าแผนการด าเนิ น งานระยะยาว (GRC Roadmap) (ปี 2563-2573) และได้ติ ด ตาม
การดาเนินการตาม Roadmap ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
•

น าหลักการ GRC ไปปรับใช้กั บโครงการที่ บริษั ทฯ เข้าลงทุ นใหม่ (Transition Project) และเตรี ยมการเพื่ อประเมิ น
ระดับวุฒิภาวะด้าน GRC (GRC Maturity Level) สาหรับโครงการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม โดยกาหนดเป็ นแผนงานประจาปี 2564
•

ขยายการสื่อสารและสร้างความรูค้ วามเข้าใจในหลักการ GRC ไปยังโครงการลงทุนในต่างประเทศผ่านหลักสูตร
ฝึ กอบรมพืน้ ฐาน (GRC101) เพื่อเตรียมความพร้อมในการทางานของพนักงานและโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ GRC รวมทั้ง
ปรับรูปแบบการสื่อสาร GRC ให้เข้ากับรูปแบบการทางานวิถีใหม่ เช่น การจัด Online Training และ E-Learning
•

เริ่มใช้ระบบลงทะเบียนความเสี่ยงบนระบบเครือข่าย (Web-based Risk Register System) เพื่ อช่วยให้เจ้าของ
ความเสี่ยงสามารถระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว สื่อสารได้อย่ างทั่วถึง และยังช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตาม
การจัดการความเสี่ยงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา
•

ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ (Internal Audit) เพื่อทบทวนกระบวนการทางานและความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน
เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลกลางของบริษัทฯ
•

ร่วมมือกับ หน่วยงานพัฒ นาความยั่งยื นและบริห ารองค์ความรู ใ้ นการเตรียมจัด ทาโครงการสารวจความคิด เห็ น
ของผู้มีส่วนได้เสียต่อการเป็ นองค์กรต้นแบบด้าน GRC ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนไทยของ ปตท.สผ. เพื่อนาผลการศึกษามาวิเคราะห์และ
•
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พัฒนาแนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสม เพื่อให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็ นองค์กรต้นแบบดังกล่าว โดยกาหนดเป็ น
แผนงานประจาปี 2564
ร่ ว มเผยแพร่ แ นวปฏิ บัติ ที่ ดี ใ นการด าเนิ น การด้า น GRC ของ ปตท.สผ. ให้กั บ ทั้ง บริ ษั ท ในกลุ่ม ปตท. และ
นอกกลุ่ม อาทิ เรื่องการบริหารความเสี่ยง ให้บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ โดยเข้าร่วมเป็ นวิทยากรให้สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็ นต้น
•

ความมุ่งมั่นและการดาเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรมของ ปตท.สผ. ทาให้ ปตท.สผ. เป็ นที่ยอมรับจากสถาบันต่าง ๆ จากทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่ ปตท.สผ. ได้รบั ตลอดปี 2563 อาทิ รางวัลองค์กรโปร่งใส (โดยสานักงาน ป.ป.ช.)
ซึ่งได้ร ับเป็ นครั้งที่ 3 และ 3 รางวัลจากงาน 15th ASIAN ESG Award 2019 – The Best of Asia (โดยนิตยสาร Corporate Governance
Asia ของฮ่อ งกง) ได้แก่ รางวัล Asia’s Icon on Corporate Governance ซึ่งได้ร ับต่อ เนื่อ งเป็ นปี ที่ 8 รางวัล Asian Corporate Director
Recognition Award ซึ่งมอบให้นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรางวัล ESG Influencer รวมทัง้ ได้รบั การประเมินในระดับ
5 สั ญ ลั ก ษณ์ หรื อ ดี เ ลิ ศ ซึ่ ง เป็ นระดั บ สู ง สุ ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากการจั ด อั น ดั บ ด้า นการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จ ากโครงการส ารวจ
การกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจาปี 2563 (CGR 2020) และ 2 รางวัลจากการประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษั ท
จดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งทาการประเมินเมื่อปี 2562 ได้แก่ รางวัล ASEAN Top 20 PLCs หรือบริษัทที่ได้
คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรกของอาเซียน และรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งให้กับบริษัทที่ได้คะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึน้ ไป
นอกจากนี ้ ผลคะแนนดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและภาวะ
วิกฤตของ ปตท.สผ. อยู่ในระดับ Top Quartile ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 7
4.5.3 ด้ำนกำรสร้ำงคุณค่ำในระยะยำวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (SVC)
ปตท.สผ. ให้ค วามส าคัญ กับ การอนุร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ ฟื ้ น ฟูสิ่ ง แวดล้อ ม และการพัฒ นาชุม ชนและสัง คม
โดย ปตท.สผ. มีแผนกลยุทธ์และการดาเนินงานที่สาคัญในปี 2563 เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย ดังนี ้
• กลยุ ท ธ์ก ำรลดกำรปล่ อ ยก๊ ำ ซเรื อ นกระจก (Greenhouse Gas Reduction) เพื่ อ บรรเทาปั ญ หาภาวะ

โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะเป็ นองค์กรคาร์บอนต่ า ( Low Carbon Footprint) โดยได้ตั้งเป้ า ลด
ความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัท ฯ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับ
ปี ฐาน 2555 ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทฯ สามารถลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รอ้ ยละ 8 ด้วยการนาก๊าซส่วนเกินและก๊าซที่จะ
เผาทิง้ กลับมาใช้ประโยชน์หรือนาเข้าสู่กระบวนการผลิต การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการลด
การรั่วไหลของก๊าซมีเทนจากกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
• กลยุทธ์ก ำรปรับ ใช้ แนวคิ ดเศรษฐกิจ หมุ นเวี ยนส ำหรับ ธุ รกิ จสำรวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ยม (Circular

Model for E&P) ปตท.สผ. ได้ออกแบบกระบวนการทางานและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการใช้ซา้ และทาให้เกิดการนาทรัพยากรกลับมา
หมุนเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ โดยได้ตงั้ เป้าหมายในการนาโครงสร้างหลักมาใช้ใหม่ให้ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2573 โดยยังคงสภาพ
การทางานที่เหมาะสม ปลอดภัย และมี ประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 ปตท.สผ. ได้จัดทาแนวปฏิบัติในการออกแบบโครงสร้างการผลิต
ปิ โ ตรเลี ย มตามหลัก เศรษฐกิ จ หมุน เวี ย น (Circular Design Guideline for E&P Facilities Development) และได้เ ริ่ ม น ามาใช้ส าหรับ
โครงการที่พัฒนาใหม่เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และสาหรับการบริหารจั ดการทรัพยากรอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัท ฯ มีโครงการศึกษา
การใช้ประโยชน์จากหินและดินที่เป็ นของเสียจากการเจาะหลุมผลิตปิ โตรเลียม (Drill Cuttings) ด้วยการนามาพัฒนาต่อยอดเป็ นวัสดุทดแทน
ในการสร้างและซ่อมแซมถนน ซึ่งในปี 2563 ได้ดาเนินการทดสอบการใช้งานเบือ้ งต้นในพืน้ ที่ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปตท.สผ. (PTTEP Technology and Innovation Centre – PTIC) เป็ นระยะทางรวม 168 เมตร นอกจากนั้น ในปี 2563 บริษัทฯ ยังไม่มี
รายงานของเสียประเภทขยะอันตรายที่ตอ้ งถูกกาจัดโดยวิธีฝังกลบ สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวในการเป็ นองค์กรที่ม่งุ สู่การปราศจาก
ของเสียทุกประเภทที่ตอ้ งถูกกาจัดโดยวิธีฝังกลบภายในปี 2573 อีกด้วย
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• กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) ปตท.สผ. ในฐานะองค์กรที่มีพืน้ ที่ปฏิบัติการส่วนใหญ่อยู่ในทะเล

มีความมุ่งมั่นที่จะเป็ นผูน้ าในการอนุรกั ษ์และฟื ้ นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศทางทะเล เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนบริเวณชายฝั่ ง โดยมีเป้าหมายในการสร้างมูลค่ าเชิงบวก (Net Positive Impact) ต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการทางระบบนิเวศทางทะเล [Ocean Biodiversity & Ecosystem Services (BES) Value] ในพืน้ ที่ปฏิบัติการนอกชายฝั่ ง
ภายในประเทศภายในปี 2568 และพืน้ ที่ปฏิบตั ิการนอกชายฝั่งทัง้ หมดภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับมูลค่าในปี ฐาน 2562 รวมถึงเป้าหมายใน
การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึน้ ของชุมชนกลุ่มเป้า หมาย (Community Income Increasing) ร้อ ยละ 50 และเพิ่มจานวนเครือ ข่ายอนุร ัก ษ์ ไ ด้
16,000 ราย ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับก่อน ปตท.สผ. เข้าดาเนินโครงการ โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
การอนุรกั ษ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และได้เริ่มเก็บตัวอย่างครัง้ แรกสาหรับโครงการ
ศึกษาไมโครพลาสติกร่วมกับมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพืน้ ที่ปฏิบัติการนอกชายฝั่ งของอ่าวไทย นอกจากนั้น ในปี 2563 ปตท.สผ.
ได้สนับสนุนการฟื ้ นฟู ดูแล อนุร ักษ์ทะเลอย่างเป็ นรู ปธรรม (Ramp up CSR around Ocean) โดยการทาแนวเขตอนุร ัก ษ์ช ายฝั่ งทะเล
และบ้านปลา จานวน 5 แห่ง และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู เ้ พาะฟั กสัตว์นา้ เศรษฐกิจ จานวน 5 แห่ง ในพืน้ ที่จังหวัดสงขลา จังหวัดปั ตตานี
และจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ การสร้างคุณค่าในระยะยาว อาทิ
โครงการลดปริ ม าณก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ที่ ป ล่ อ ยออกสู่ชั้น บร รยากาศโดยการเปลี่ ย นเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี มูล ค่ า โครงการผลิ ต
ท่อนาโนคาร์บอนโดยใช้ก๊าซธรรมชาติส่วนเกินจากปล่องเผาทิง้ โครงการเปลี่ยนทรายจากกระบวนการผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า และ
โครงการพัฒนาทุ่นสาหรับตรวจวัดคุณ ภาพของนา้ ทะเล เป็ นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้น ปั จจุบันอยู่ร ะหว่างการวิจัยพัฒนา และ
การทดสอบในขัน้ นาร่อง
ทัง้ นี ้ ในไตรมาส 4 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้รบั รางวัลด้านโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภท Innovation in
Community Relations or Public Service Communications ในระดับ Silver จาก The Asia-Pacific Stevie Awards 2020 สหรัฐอเมริกา
จากการด าเนิ น โครงการศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้เ พาะฟั กลู ก ปู ต าบลหั ว เขา อ าเภอสิ ง หนคร จั ง หวั ด สงขลา และได้ ร ั บ รางวั ล ด้ า น
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ประเภท Green Leadership ในงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2020
(AREA 2020) ประเทศสิงคโปร์ จากการดาเนินโครงการฟื ้ นฟูป่าเพื่อการเรียนรูเ้ ชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า)
4 .6

แนวโน้มภาพรวมธุรกิจในอนาคต
1)

Energy Outlook

การระบาดของโรคโควิด 19 และภาวะเศรษฐกิจตกต่าทาให้การใช้พลังงานโดยรวมทั่วโลกลดลง โดยเฉพาะการขนส่งที่ใช้
นา้ มันเป็ นเชือ้ เพลิงได้รบั ผลกระทบมากที่สุด ในส่วนของก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนก็ได้รบั ผลกระทบแต่อยู่ในระดับที่นอ้ ยกว่า
อย่ า งไรก็ ต าม ความต้องการใช้พลังงานหลักของโลกในปี 2563 ยังคงพึ่งพาพลังงานจากเชือ้ เพลิ งฟอสซิล (Fossil Fuel) ได้แก่ นา้ มันดิ บ
ก๊ าซธรรมชาติ และถ่ า นหิ น เป็ นหลัก IHS Markit คาดการณ์ว่ า ในอี ก 30 ปี ข ้า งหน้า พลัง งานจากเชื ้อ เพลิ ง ฟอสซิ ล จะยัง คงเป็ น แหล่ ง
พลังงานหลัก และความต้อ งการใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG) ยังมีแ นวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึน้ ตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่จะมาจากภาคการผลิตไฟฟ้าที่คาดว่าจะเติบโตตามนโยบายของรัฐในหลายประเทศที่กาลังเปลี่ยนไปใช้พลังงาน
สะอาดจากก๊าซธรรมชาติมากขึน้ สาหรับความต้องการใช้นา้ มันโดยรวมยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตเล็กน้อยจนถึงปี 2583 โดยการเติบโต
ดังกล่าวมาจากภาคปิ โตรเคมี ภาคการค้าขายและขนส่งสินค้าเป็ นหลัก ในขณะที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เพิ่มขึน้ และการใช้เชือ้ เพลิง
ทดแทนสาหรับการขนส่ง อาจส่งผลให้ความต้องการใช้นา้ มันดิบลดลงไปบ้าง นอกจากนี ้ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน (Renewable
Energy) อาจได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระยะสัน้ เนื่องจากรัฐบาลขาดเงินทุนในการให้การสนับสนุน แต่ใน
ระยะยาวคาดว่าความต้องการพลังงานหมุนเวียนจะฟื ้ นตัวขึน้ โดยเฉพาะพลังงานแสง อาทิตย์แ ละพลังงานลม เพื่อ ตอบสนองนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ส่วนที่ 3 หน้า 21
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ในส่วนของทิศทางพลังงานในประเทศไทย ภาครัฐได้ปรับปรุ งแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan,
PDP 2018 Rev.1) ฉบับ ใหม่เ มื่อ เดือ นตุล าคม 2563 โดยมีก ารปรับ เพิ่ม แผนรับ ซื อ้ ไฟฟ้า จากโครงการโรงไฟฟ้ า ชุม ชนเพื่อ เศรษฐกิจ
รากหญ้า อย่างไรก็ตาม คาดว่าแผนดังกล่าวจะถูกนามาปรับปรุงอีกครัง้ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดรับกับผลกระทบที่เกิดขึน้ จากสถานการณ์
โรคโควิด 19
ปตท.สผ. ยังคงให้ความส าคัญกั บก๊ า ซธรรมชาติ เป็ นหลัก ซึ่ งสอดคล้อ งกั บทิ ศทางความต้อ งการใช้พลังงานของโลก
ที่ม่งุ สู่การใช้พลังงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบนั เช่น โครงการ
ซาราวัก เอสเค 410บี ในประเทศมาเลเซีย และโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 ในประเทศโมซัมบิก รวมถึงการต่อยอดธุรกิจใน Gas Value Chain
โดยขยายการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในประเทศเมียนมา (Integrated Domestic Gas to Power Project) นอกจากนัน้
บริษัทฯ ยังตัง้ เป้าที่จะขับเคลื่อนธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการลงทุนตัง้ แต่ตน้ นา้ ถึงโรงผลิต (Upstream &
Liquefaction) รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรควบคู่ กั น ไปด้ ว ย ทั้ ง ยั ง แสวงหาโอกาสการ ลงทุ น
ในธุรกิจใหม่เพื่อความยั่งยื น โดยมุ่ งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี และความสามารถด้านงานวิจัยพัฒนาที่ส่งเสริ มธุรกิ จปั จจุบัน และธุรกิ จ
ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนอื่น ๆ เช่น ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม เป็ นต้น
2)

รำคำน้ำมันดิบ

ภาพรวมตลาดนา้ มันปี 2564 คาดการณ์ว่าจะสามารถฟื ้ นตัวเนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เริ่มดีขนึ ้
ปั จจัยหลักจากความคื บหน้าของการพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด 19 ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 90 จากผูพ้ ัฒนาวัคซีน
หลายราย โดยได้เริ่มมีการทยอยฉีดวัคซีนในหลาย ๆ ประเทศตัง้ แต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 คาดว่าประชากรกว่า
ร้อยละ 50 ในประเทศพัฒนาแล้วจะได้รบั วัคซีน ซึ่งทาให้สามารถสร้างภูมิตา้ นทานแก่ประชาชนในวงกว้างในกลุ่มประเทศเหล่านี ้ ส่งผลให้
เกิดการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเดินทางเพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาการระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธุใ์ หม่
และการระบาดระลอกที่ 2 ที่อาจก่อให้เกิดการล็อกดาวน์อีกครัง้ ในหลาย ๆ ประเทศ ทัง้ นี ้ อุปสงค์นา้ มันดิบคาดว่าจะฟื ้ นตัวดีขนึ ้ กว่าปี 2563
ประมาณ 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ในขณะเดียวกัน อุปทานนา้ มันดิบยังคงถูกควบคุมโดยกลุ่ม OPEC+ อย่างน้อยในไตรมาส 1 ปี 2564 นี ้ หลังจากประเทศ
สมาชิ ก สามารถบรรลุข ้อ ตกลงการลดการผลิ ต ที่ ร ะดับ 7.2, 8.125 และ 8.05 ล้า นบาร์เ รลต่ อ วัน ส าหรับ เดื อ นมกราคม กุม ภาพัน ธ์
และมีนาคมตามลาดับ (รวมการประกาศลดกาลังการผลิตของซาอุดีอาระเบียเพิ่ม 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน) เทียบกับข้อตกลงก่อนหน้าที่จะ
ปรับลดกาลังการผลิตที่ 5.8 ล้านบาร์เรลต่อ วัน ทั้งนี ้ จะมีการพิจารณาการลดกาลังการผลิตทุกเดือ นในการประชุมของกลุ่ม OPEC+
เพื่อ ประเมินสถานการณ์อุปสงค์น ้า มันและคงระดับ ความร่วมมือ จากประเทศสมาชิ กเพื่อ พยุงราคาน ้า มันให้อ ยู่ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม
นอกจากนี ้ คาดว่าสหรัฐอเมริกาจะคงการผลิตนา้ มันดิบอยู่ที่ระดับ 11-12 ล้านบาร์เรลต่อวันไปอีกอย่างน้อยหนึ่งปี จากปั จจัยลบในปี 2563
อาทิ จานวนแท่นขุดเจาะและจานวนแรงงานที่ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากราคานา้ มันตกต่า รวมไปถึงการล้มละลายของบริษัทนา้ มัน
หลายแห่ง ทั้งนี ้ ยังคงมีความกังวลต่อ อุปทานนา้ มันดิบส่วนเกินในปี 2564 หากกลุ่ม OPEC+ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงลดกาลัง
การผลิตที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ หรือการผ่อนคลายนโยบายคว่าบาตรภายใต้การนาของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนล่าสุดที่อาจส่งผลให้
มีอปุ ทานเพิ่มขึน้ จากอิหร่านและเวเนซุเอลา
จากสถานการณ์อุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานข้า งต้น ในปี 2564 คาดการณ์ร าคาน ้า มัน ดิ บ ปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ น้ เฉลี่ ย อยู่ ที่ ร ะดั บ
50-55 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรล ปั จจัยสาคั ญ ที่ต้อ งติดตาม คื อ สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 การบังคับใช้มาตรการ
ล็อกดาวน์ ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 การฟื ้ นตัวของอุปสงค์ มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ อุปทานจากกลุ่มผูผ้ ลิตหลัก ๆ
อาทิ โอเปก รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงมาตรการคว่าบาตรของสหรัฐอเมริกาต่ออิหร่านและเวเนซุเอลา
ส่วนที่ 3 หน้า 22
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สถำนกำรณ์ LNG

ส าหรับ ปี 2564 คาดว่ า สถานการณ์ LNG ในตลาดโลกยั ง คงอยู่ ใ นสภาวะล้ น ตลาด โดยก าลั ง การผลิ ต รวมจาก
โครงการเดิมและโครงการใหม่เพิ่มขึน้ ประมาณ 24 ล้านตัน เป็ น 402 ล้านตัน (คิดเป็ นร้อยละ 6) จากปี 2563 ในขณะที่ความต้องการรวม
จะอยู่ ที่ 375 ล้ า นตั น ต่ อ ปี (ข้อ มู ล จาก FGE เดื อ นธั น วาคม 2563) ปั จ จั ย เรื่ อ งราคาน ้า มั น ดิ บ ในตลาดโลกที่ ยั ง มี ค วามผัน ผวนสู ง
ในปี 2564 จะเป็ นปั จจัยที่กระทบต่อราคา LNG ความต้องการ LNG ในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ จากการเปิ ดเสรีการค้า LNG (Market
Liberalization) ในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียซึ่งทาให้เกิดผูค้ า้ LNG มากขึน้ ประกอบกับภาวะถดถอยของกาลังการผลิตก๊าซในหลายประเทศ
(Domestic Gas) ก็จะมีผลทาให้ความต้องการนาเข้า LNG เพิ่มสูงขึน้ คาดการณ์ราคาเฉลี่ย Asian Spot LNG สาหรับปี 2564 อยู่ประมาณ
6.4-7.6 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู (ข้อมูลจาก Woodmac และ FGE เดือนมกราคม 2564)
4)

Environmental, Social and Governance (ESG)

ประเด็ นด้านสิ่ งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และการก ากั บดู แล (Governance) หรือ ESG ถื อเป็ นความท้าทาย
ที่ อ งค์ก รจะต้อ งหาวิ ธีก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจากมี ผ ลโดยตรงต่ อ ความยั่ งยื น ขององค์ก ร ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบ
ต่อความสามารถในการสร้างผลกาไร การแข่งขัน ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความอยู่รอดขององค์กร ดังนั้นองค์กรจึงต้องให้ความสาคัญกับ
ประเด็ นความเสี่ ยงด้าน ESG และบูรณาการเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริห ารจัดการขององค์กร ตั้งแต่ก ารก าหนดวิสัยทัศ น์และกลยุท ธ์
รวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ในด้าน ESG อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
ปตท.สผ. ได้ป ระเมิ น ประเด็ น ส าคัญ ต่ อ ความยั่งยื น ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ธุ ร กิ จ และเป็ น ส่ ว นที่ ผู้มีส่ ว นได้ เสี ย ให้ค วามส าคั ญ
เพื่ อ รองรับ การบริ หารจั ดการความเสี่ ยงด้า น ESG ซึ่ งประกอบด้วย 8 ประเด็น ส าคัญ ได้แ ก่ (1) การก ากั บ ดู แลกิ จการที่ดี การบริห าร
ความเสี่ ย ง และการก ากั บ การปฏิ บัติ ตามกฎเกณฑ์ (2) การเพิ่ มปริ มาณส ารองปิ โตรเลี ย ม (3) การพัฒ นาศัก ยภาพและความพร้อ ม
ของบุค ลากร (4) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (5) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (6) การสร้างคุณ ค่าให้แก่สังคมและชุมชน (7) การเป็ น
องค์ก รคาร์บ อนต่ า (8) การบริ ห ารจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ เพื่ อ ความยั่ ง ยื น เพื่ อ รองรั บ
ประเด็ น ต่ า ง ๆ เหล่ า นี ้ ต ามกรอบแนวคิ ด ด้ า นความยั่ ง ยื น ของ ปตท.สผ. ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การมุ่ ง สู่ อ งค์ ก รแห่ ง ความเป็ นเลิ ศ
(High Performance Organization – HPO) การก ากั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี การบริ หารความเสี่ ยง และการก ากั บ การปฏิบัติ ต ามกฎเกณฑ์
(Governance, Risk Management and Compliance – GRC) และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder Value
Creation – SVC) โดยมีกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของ ปตท.สผ. (ปี 2563-2573) ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในหัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารจัดการ”
5)

เศรษฐกิจไทยและอัตรำแลกเปลี่ยน

ธนาคารแห่ง ประเทศไทยคาดการณ์ว่ าเศรษฐกิ จไทยในปี 2564 มี แนวโน้มขยายตัวที่ รอ้ ยละ 3.2 เนื่ อ งจากการฟื ้ น ตัว
ของเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอนสูง โดยมีประเด็นที่ตอ้ งติดตามในระยะสัน้ คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่
ในไทยและมาตรการควบคุมจากภาครัฐ ในขณะที่ก ารฟื ้ นตัวของเศรษฐกิ จไทยในระยะยาว ขึ น้ อยู่กั บสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของ
โรคโควิ ด 19 ที่ ยั ง ยื ด เยื ้อ ในต่ า งประเทศ การกลั บ มาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ และประสิ ท ธิ ภ าพของวั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด 19
โดยการดาเนิ นนโยบายการเงินในระยะถัด ไป ธนาคารแห่ งประเทศไทยจะให้ความส าคัญ กับการสนับ สนุนการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิ จเป็ น
สาคัญ
สาหรับ แนวโน้มของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น บาทเมื่ อ เที ย บกั บ ดอลลาร์ สรอ. ในปี 2564 คาดว่า จะผัน ผวนไปในทิ ศ ทาง
แข็ ง ค่ าและเคลื่ อ นไหวอยู่ ใ นกรอบ 29.00-30.50 บาทต่ อ ดอลลาร์ สรอ. จากความส าเร็จ ในการพัฒ นาวัค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด 19 ที่ มี
ความชัดเจนมากขึน้ แม้ว่าการกระจายวัคซีนมีแนวโน้มจะเป็ นไปได้อย่างจากัด รวมถึงเงินทุนไหลเข้าตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)
หากเศรษฐกิ จ โลกฟื ้ น ตัว อย่ า งไรก็ ต าม ยัง มี ปั จ จั ย ลบภายในประเทศ เช่ น ความไม่ แ น่ น อนทางการเมื อ ง และการแพร่ ระบาดของ
ส่วนที่ 3 หน้า 23
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โรคโควิด 19 ระลอกใหม่ที่ อาจจะชะลอการฟื ้ นตัว ของภาคการท่ องเที่ ยว เป็ นต้น ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้มีก ารติ ดตามตลาดอัตรา
แลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิด และคาดว่าอัตราดอกเบีย้ นโยบายจะยังคงที่อยู่ที่รอ้ ยละ 0.50 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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และพระรำชบั
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ที่เกี่ยวข้อง ทาให้กำรประกำศพระรำชบั
กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. สามารถยื
เงิน่ มได้เติด้วมยสกุ
ลเงินดอลลาร์
สรอ.
ซึ่งบเป็ทีน่ สกุ
นที่ใช้2562
ในการด
าเนินงานได้ สญาหรั
ภำษี
เงิน ได้ปิ โตรเลี
บ ที่ 9)เป็พ.ศ.
2562
ในเดื่ มอบริ
นเมษายน
2562 ได้
และในเดื
อ นมิ ถุน ายน 2563 ได้
มีการออกกฎหมายล
าดับรอง2
รอบระยะเวลาบั
ญ ชี ตยั้งมแต่(ฉบั
ปี 2563
น ต้นไป
โดยกลุ
ษั ท ปตท.สผ.
รับ รู ้ผลกระทบจากการเปลี
่ ย นแปลงดั
งกล่ า วในไตรมาส
ทีและไตรมาส
่เกี่ยวข้อง ทาให้
่มบริษและจะไม่
ัท ปตท.สผ.
สามารถยื่นภาษี เงินได้่ ยดนแปลงของค่
้วยสกุลเงินดอลลาร์
สรอ. อซึสกุ
่งเป็ลนเงิสกุนลดอลลาร์
เงินที่ใช้ใสรอ.
นการดในแง่
าเนินขงานได้
3 ปีกลุ2563
มีผ ลกระทบจากการเปลี
า เงิ น บาทต่
องภาษีสเาหรั
งิ น ได้บ
รอบระยะเวลาบั
ญ ชี ตั้งแต่ษัทปฯี 2563
เป็ น ต้น4 ไป
โดยกลุ
ต่อผลประกอบการของบริ
ในไตรมาส
ปี 2563
เป็่ มนบริ
ต้นษไปั ท ปตท.สผ. ได้รับ รู ้ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงดังกล่ า วในไตรมาส 2
และไตรมาส
ปี 2563มและจะไม่
มีผนลกระทบจากการเปลี
นแปลงของค่
7) 3 แนวโน้
ผลกำรดำเนิ
งำนของ ปตท.สผ. ส่ ยำหรั
บปี 2564 า เงิ น บาทต่ อ สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ สรอ. ในแง่ ข องภาษี เงิ น ได้
ต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 4 ปี 2563 เป็ นต้นไป
ผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ ขึน้ อยู่กับ 3 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ปริมาณการขาย ราคาขายและต้นทุน โดยบริษัท ฯ ได้ติดตาม
7) แนวโน้มผลกำรดำเนินงำนของ ปตท.สผ. สำหรับปี 2564
และปรับเปลี่ยนแนวโน้มผลการดาเนินงานสาหรับปี 2564 ให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานและสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลการด
นงานของบริ
สรุปประมาณการส
าหรับปีาเนิ2564
เป็ นดังนีษ้ ัท ฯ ขึน้ อยู่กับ 3 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ปริมาณการขาย ราคาขายและต้นทุน โดยบริษัท ฯ ได้ติดตาม
และปรับเปลี่ยนแนวโน้มผลการดาเนินงานสาหรับปี 2564 ให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานและสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
สรุปประมาณการสาหรับปี 2564 เป็ นดังนี ้
ปริมาณการขาย
ไตรมาส 1 ปี 2564

~365

ปี 2564

~398

พันบาร์เรลเทียบเท่า
น�้ำมันดิบต่อวัน

หมายเหตุ:

ราคาก๊าซธรรมชาติ
ไตรมาส 1 ปี 2564

~5.7

ปี 2564

~5.5

ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู

ต้นทุน
ไตรมาส 1 ปี 2564

~29-30

EBITDA Margin
ปี 2564

~28-29

ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน�้ำมันดิบ

ปี 2564

~70%
ของรายได้จากการขาย

1. ปริมาณการขายเฉลี่ย รวมปริมาณขายจาก ADNOC Gas Processing (AGP)
2. บนสมมติฐานราคานา้ มันดิบดูไบเฉลี่ยทัง้ ปี 2564 ที่ 50 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
3.
รวมการด
าเนินงานของโครงการโอมานแปลง
61 ในรัGas
ฐสุลProcessing
ต่านโอมาน ที(AGP)
่ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื อ้ ขายสัดส่วน
หมายเหตุ:
1. ปริ
มาณการขายเฉลี
่ย รวมปริมาณขายจาก ADNOC
การลงทุนฐร้อานราคาน
ยละ 20 าเมื
กุมภาพั
2564 ทีไว้่ 50
แล้วดอลลาร์
ทัง้ นี ้ คาดว่
อ้ ขายจะมี
2. บนสมมติ
้ มั่อนวัดินบทีดู่ 1ไบเฉลี
่ยทัง้นปีธ์ 2564
สรอ.าการซื
ต่อบาร์
เรล ผลสมบูรณ์ภายในปี 2564
3. รวมการดาเนินงานของโครงการโอมานแปลง 61 ในรัฐสุลต่านโอมาน ที่ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื อ้ ขายสัดส่วน
การลงทุนร้อยละ 20 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ไว้แล้ว ทัง้ นี ้ คาดว่าการซือ้ ขายจะมีผลสมบูรณ์ภายในปี 2564
ปริมำณกำรขำย
ปตท.สผ. คาดว่า ปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 1 ปี 2564 และทัง้ ปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 365,000 และ 398,000 บาร์เรล
ปริมำณกำรขำย
เที ย บเท่ า น ้า มัน ดิ บ ต่ อ วัน ตามล าดับ โดยปริ มาณการขายเฉลี่ ย ของปี 2564 เพิ่ มขึ น้ จากปี ก่ อ นหน้า มี ส าเหตุ ห ลัก จากการเริ่ มผลิ ต
ปตท.สผ. คาดว่
า ปริมาณการขายเฉลี
่ยของไตรมาส
1 ปีเบอร์
2564ราเคซ
และทัง้ รวมถึ
ปี 2564
จะอยูา่ซืท้อี่ปสัระมาณ
365,000นและ
398,000
บาร์เรล
ของโครงการมาเลเซี
ย -แปลงเอช
และโครงการแอลจี
เรีย ฮาสสิ
งการเข้
ด ส่ วนการลงทุ
ร้อยละ
20 ในโอมาน
เที ย บเท่
น ้า มัน ดิ บาต่การซื
อ วันอ้ ตามล
าดัผบลสมบู
โดยปริ
แปลง
61าโดยคาดว่
ขายจะมี
รณ์มภาณการขายเฉลี
ายในปี 2564 ่ ย ของปี 2564 เพิ่ มขึ น้ จากปี ก่ อ นหน้า มี ส าเหตุ ห ลัก จากการเริ่ มผลิ ต
ของโครงการมาเลเซี ย -แปลงเอช และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ รวมถึ งการเข้าซื ้อ สัด ส่ วนการลงทุ น ร้อยละ 20 ในโอมาน
ส่วนที่ 3 หน้า 24
แปลง 61 โดยคาดว่าการซือ้ ขายจะมีผลสมบูรณ์ภายในปี 2564
ส่วนที่ 3 หน้า 24
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รำคำขำย
• ราคานา้ มันดิบของบริษัทฯ จะผันแปรตามราคานา้ มันดิบในตลาดโลก
• ราคาก๊ า ซธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห ลัก ของบริ ษั ท ฯ นั้ น มี โครงสร้า งราคาส่ ว นหนึ่ ง ผู ก กั บ ราคาน ้า มัน ย้อ นหลั ง

ประมาณ 6-24 เดื อ น บริ ษั ท ฯ คาดว่ า ราคาก๊ า ซธรรมชาติ เฉลี่ ย ของไตรมาส 1 ปี 2564 และทั้ ง ปี 2564 จะอยู่ ที่ ป ระมาณ 5.7 และ
5.5 ดอลลาร์ สรอ. ต่ อ ล้า นบี ทียู ตามลาดับ อัน เป็ น ผลจากการปรับ ตัว ของราคาน ้ามัน ในตลาดโลก และการเข้า ซือ้ สัดส่ ว นการลงทุ น
ในโครงการ โอมาน แปลง 61 ดังกล่าวข้างต้น
• การประกันความเสี่ยงราคานา้ มัน ณ สิน้ ปี 2563 มีปริมาณน ้ามันภายใต้สัญญาประกันความเสี่ยงที่ยังไม่ค รบกาหนด
อยู่ที่ประมาณ 21 ล้านบาร์เรล ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการประกันความเสี่ยงราคานา้ มันตามความเหมาะสม
ต้นทุน
สาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2564 และทั้ง ปี 2564 ปตท.สผ. คาดว่า จะสามารถรัก ษาต้น ทุน ต่อ หน่ว ยได้ที ่ป ระมาณ 29-30 และ
28-29 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน โดยต้นทุนต่อหน่วยสาหรับปี 2564 ลดลง
จากการเข้าซือ้ สัดส่วนการลงทุนในโครงการโอมาน แปลง 61 ดังกล่าวข้างต้น

ส่วนที่ 3 หน้า 25
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

5. ขอ้ มลู ทวั่ ไปและขอ้ มลู สำคญ
ั อนื่

5.1

ข้อมูลทั่วไป
5.1.1 ข้อมูล ปตท.สผ.
ชื่อบริษัท
สถำนทีอ่ ยู่สำนักงำนใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์
อีเมล

ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว

บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ย่คี อมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ ที่ 6, 19-36
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
สารวจและผลิตปิ โตรเลียมและลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง
0107535000206
+66-2537-4000
+66-2537-4444
www.pttep.com
ติดต่อกรรมการอิสระ independentdirector@pttep.com
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ir@pttep.com
ติดต่อเลขานุการบริษัท corporatesecretary@pttep.com
3,969,985,400 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 3,969,985,400 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
3,969,985,400 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 3,969,985,400 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ส่วนที่ 1 หน้า 1

ชื่อบริษัท

1

20,008,638
506,611
349,000
1,000

PBL
PBO

790,293,700

PTTEP BL

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda.

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

จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้ว

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

ชื่อย่อ

PTTEP BI
PTTEP NH
PBC
PEC
PBC
PEC

PTTEPH
PTTEP AU
PTTEPH
PTTEP AP
PTTEP AB
PTTEP AB
PTTEP AB
PTTEP AB
PTTEP HK
PTTEP HK

ส่วนที่ 1 หน้า 2

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 99.9999999
ร้อยละ 0.0000001
ร้อยละ 97.53
ร้อยละ 2.47
ร้อยละ 99.71
ร้อยละ 0.29

สัดส่วนกำรถือหุน้
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
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13

ธุรกิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
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.
12
Partex Brasil Ltda.

ที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. มีบริษัทย่อยทัง้ หมด 82 บริษัท โดยสามารถติดต่อทางโทรศัพท์และโทรสาร เช่นเดียวกับ ปตท.สผ. ตามข้อ 5.1.1 และมีรายชื่อกรรมการของกลุม่
ปตท.สผ. ของแต่ละบริษัท ตามเอกสารแนบ 2 ดังนี ้

5.1.2 ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
• ข้อมูลบริษัทย่อย1
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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 HK Offshore Limited
PTTEP MENA Limited
PTTEP Offshore Investment Company Limited

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
PTTEP South Mandar Limited
PTTEP South Sageri Limited
PTTEP Malunda Limited

20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อบริษัท

14
15
16
17
18
19

ที่

PTTEPH
SHL
PTTEP IH
PTTEP AI
JV Marine
PTTEP NL
PTTEP ID
PTTEP SD
PTTEP SM
PTTEP SMD
PTTEP SS
PTTEP ML

PTTEP HKO
PTTEP MENA
PTTEPO

PTTEP CA
CEEAL
CEMROL
PTTEP MZA1
PTTEP FH
PTTEP HK

ชื่อย่อ

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

10,000
500
6,667

3,061,291,990
1,000
1,000
1,000
10,000
10,000

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้ว

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

PTTEP HK
ปตท.สผ.ศธ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.อ.
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ส่วนที่ 1 หน้า 3

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 75
ร้อยละ 25

สัดส่วนกำรถือหุน้
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
PTTEP NC
ร้อยละ 100
COVE
ร้อยละ 100
CEEAL
ร้อยละ 100
CEEAL
ร้อยละ 100
PTTEP IH
ร้อยละ 100
ปตท.สผ.
ร้อยละ 25
ปตท.สผ.อ.
ร้อยละ 75
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PTTEP Brazil Investment B.V.
Natuna 2 B.V.
PTTEP Group Holding B.V.
Participations and Explorations Corporation

49
50
51
52

อยู่ระหว่างดาเนินการชาระบัญชีปิดบริษัท (บริษัทร้าง)

PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A.

48
PTTEP BI
Natuna
PGH
PEC

PTTEP NH

PTTEP NC

CPOC

50,000
90,000
100,000
20,000

-

-

350,000

3,000

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

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

-

-

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้ว

PGH

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

PTTEP HK
PTTEP HKO
ปตท.สผ.อ.

PTTEPO
PTTEPO
PTTEPO
PTTEPO
PTTEPO
PTTEPH
PGH
PGH
PGH
PGH

ส่วนที่ 1 หน้า 4

ร้อยละ 0.000022
ร้อยละ 99.999978
ร้อยละ 75
ร้อยละ 25
ร้อยละ 100
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 99.97
ร้อยละ 0.03
ร้อยละ 50

สัดส่วนกำรถือหุน้
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
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2

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A.

Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd.

PTTEP MEP

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

46
47

PTTEP AG
PTTEP HL
PTTEP HV
PTTEP KV
PTTEP SV
PTTEP SA
PBC
PKC
PANG
POGHC

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
PTTEP (Kazakhstan) Corporation
PTTEP (Angola) Corporation
Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation2

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อย่อ

ชื่อบริษัท

ที่
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PTTEP Oman E&P Corporation
PTTEP Gas Corporation
Partex Services Corporation
Partex Services Portugal – Serviços para a Indústria Petrolífera, S.A.
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จากัด

บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด

บริษัท ปตท.สผ.จี7 จากัด
บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ย่ี โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ย่ี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
บริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลดิง้ จากัด
บริษัท อพิโก้ (โคราช) จากัด
Cove Energy Limited
PTTEP SP Limited

APICO LLC

APICO Khorat (Holdings) LLC

59

60
61
62
63
64
65
66

67

68

ชื่อบริษัท

53
54
55
56
57
58

ที่

APICO KH

APICO

PTTEP G7
PTTEP EH
PTTEP ED
EP-Tech
APICO KL
Cove
PTTEP SP
หุน้ สามัญ

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

-

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

8,030,741
132,715,004
56,995,000
9,016,250
5,885,168
63,840,000

1,000,000

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

ปตท.สผ.อ.
PTTEPS
Orange

2,500
2,000,000
3,000
50,000

จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้ว

POC
PGC
PSC
PSP

ชื่อย่อ

PTTEP SP
PTTEP HK
APICO

SHL

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

PGH
PGH
PGH
PGH
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 หน้า 5

ร้อยละ 33.83
ร้อยละ 38.99
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 51
ร้อยละ 49
ร้อยละ 53.9496
ร้อยละ 36.0504
ร้อยละ 10
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

สัดส่วนกำรถือหุน้
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
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ชื่อบริษัท

79

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

50,000
10,000,000
666,937,540

300,000
180,000,000
10,421,446,000

PTTEP CIF
PTTEP TC
PTTEP BC

ARV
EnCo
PTTGL

MTA

600

309,825,000

หุน้ สามัญ

50,000

PTTEP SVPC

PTT GLI

หุน้ สามัญ

62,500

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

1,000,000

จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้ว

PTTEP
Services
ATL

ชื่อย่อ

PTTEP AAO

PTTGL

ปตท.สผ.ศธ.

ปตท.สผ.

อีพี-เทค

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ. อีเอช

PTTEP NC

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.อ.
PTTEPO
MOGE
PTTEPH

ส่วนที่ 1 หน้า 6

ร้อยละ 50

ร้อยละ 100

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 100

ร้อยละ 25
ร้อยละ 75
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 25
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 20
ร้อยละ 100

สัดส่วนกำรถือหุน้
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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(ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว)
PTTGL Investment Limited
(ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว)
Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd
(เป็ นฐานปฏิบตั ิการทางเดินอากาศ)

ธุรกิจบริกำร
69
บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด
(ให้บริการสนับสนุนบุคลากร)
70
Andaman Transportation Limited
(ลงทุนในท่อขนส่งก๊าซสาหรับโครงการในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)
71
PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited
(ลงทุนในท่อขนส่งก๊าซสาหรับโครงการในประเทศเวียดนาม)
72
PTTEP Canada International Finance Limited
(จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของ ปตท.สผ.)
73
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด
(เป็ นศูนย์บริหารเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย)
74
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จากัด
(เป็ นศูนย์บริหารธุรกิจของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย)
ธุรกิจอื่น
75
บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จากัด
(วิจยั พัฒนาและให้บริการปั ญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์)
76
บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จากัด
(ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)
77
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จากัด

ที่

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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Troughton Island Pty Ltd
(เป็ นฐานปฏิบตั ิการทางเดินอากาศสารอง)
บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์ จากัด
(พัฒนาสินค้าและให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร)
บริษัท ซีเควสต์ จากัด
(พัฒนาเทคโนโลยีห่นุ ยนต์และปั ญญาประดิษฐ์สาหรับให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเล
ในเชิงพาณิชย์)

80

82

81

ชื่อบริษัท

ที่

ZeaQuest

ATi

TTI

ชื่อย่อ

5,000,000

20,000,000

100

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้ว

ARV

ARV

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 หน้า 7

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

สัดส่วนกำรถือหุน้
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
PTTEP AAO
ร้อยละ 50

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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2

1

ที่

3

สารวจและผลิตปิ โตรเลียม

ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทธุรกิจ

B 8/32 Partners

PTT Digital

ชื่อย่อ

110,000

15,000,000

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้ว

ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่นั จากัด
สำนักงำนใหญ่: เลขที่ 555/1
ศูนย์เอนเนอร์ย่คี อมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 4-5
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-2537-3456
โทรศัพท์: +66-2537-3456
บริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จากัด
สำนักงำนใหญ่: เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค
พลาซ่า อีสต์ อาคาร 3 ชัน้ 5 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-2545-5555
โทรสำร: -

ชื่อบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. มีบริษัทร่วมทัง้ หมด 20 บริษัท ดังนี ้

• บริษัทร่วม3

ส่วนที่ 1 หน้า 8

PTTEPO ร้อยละ 25.0009

สัดส่วนกำรถือหุน้
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
ปตท.สผ. ร้อยละ 20

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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5

4

3

ที่

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด
สำนักงำนใหญ่: เลขที่ 555/1
ศูนย์เอนเนอร์ย่คี อมเพล็กซ์
อาคารเอ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-2537-2971
โทรสำร: Moattama Gas Transportation Company
สำนักงำนใหญ่: No. 5 Sacred Tooth Relic
Lake Avenue, Punn Pin Gone Quarter No. 5,
Mayangon Township, Yangon, Myanmar
โทรศัพท์: +95-1-650-977, 660-466
โทรสำร: +95-1-650-478, 650-479
Taninthayi Pipeline Company LLC
สำนักงำนใหญ่: 16 Shwe Taung Kyar Bahan,
Yangon, Myanmar
โทรศัพท์: +95-1-526-411-4
โทรสำร: +95-1-525-698

ชื่อบริษัท

ท่อขนส่งก๊าซ
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ท่อขนส่งก๊าซ
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ดาเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประเภทธุรกิจ

TPC

MGTC

SPSE

ชื่อย่อ

100,000

1,000,000

1,000,000

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้ว

ส่วนที่ 1 หน้า 9

PTTEPO ร้อยละ 19.31784

PTTEPO ร้อยละ 25.5

สัดส่วนกำรถือหุน้
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
ปตท.สผ. ร้อยละ 15

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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7

6

ที่

5

4

สารวจและผลิตปิ โตรเลียม

สารวจและผลิตปิ โตรเลียม

ประเภทธุรกิจ

ไม่มีการออกหุน้ แต่สดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษัทเป็ นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน
ไม่มีการออกหุน้ แต่สดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษัทเป็ นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน

Hoang Long Joint Operating Company
สำนักงำนใหญ่: Suite 2001, Me Linh Point Tower,
2 Ngo Duc Ke Street, District 1,
Ho Chi Minh City, S.R. Vietnam
โทรศัพท์: +84-8-3829-9359
โทรสำร: +84-8-3822-6106
Hoan-Vu Joint Operating Company
สำนักงำนใหญ่: Suite 2006, Me Linh Point Tower,
2 Ngo Duc Ke Street, District 1,
Ho Chi Minh City, S.R. Vietnam
โทรศัพท์: +84-8-3823-9525
โทรสำร: +84-8-3823-9526

ชื่อบริษัท

HV JOC

HL JOC

ชื่อย่อ

-5

-4

-

-

จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้ว

ส่วนที่ 1 หน้า 10

PTTEP HV ร้อยละ 25

สัดส่วนกำรถือหุน้
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
PTTEP HL ร้อยละ 28.5

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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10

9

8

ที่

6

สารวจและผลิตปิ โตรเลียม

ให้บริการการเดินทางทางอากาศ

สารวจและผลิตปิ โตรเลียม

ประเภทธุรกิจ

ไม่มีการออกหุน้ แต่สดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษัทเป็ นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน

Groupement Bir Seba
สำนักงำนใหญ่: Zone d’activité Route
Nationale N°3 BP 256 EURO JAPAN Hassi
Messaoud, Ouargla, Algeria
โทรศัพท์: +213-29-79-71-66
โทรสำร: +213-29-79-09-15
Leismer Aerodrome Limited
สำนักงำนใหญ่: 1200, 215 - 9th Avenue SW
Calgary, AB T2P 1K3, Canada
โทรศัพท์: +1-403-237-8227
โทรสำร: +1-403-264-4640
MOZ LNG1 Holding Company Ltd.
สำนักงำนใหญ่: 3412 ResCo-work08, 34,
AI Maqam Tower, ADGM Square, Al Maryah Island,
Abu Dhabi, United Arab Emirates
โทรศัพท์: โทรสำร: -

ชื่อบริษัท

MOZ LNG1
Holding

LAL

GBRS

ชื่อย่อ

1,000,000

200

-6

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

-

จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้ว

ส่วนที่ 1 หน้า 11

PTTEP MZA1 ร้อยละ 8.5

PTTEP CA ร้อยละ 32

สัดส่วนกำรถือหุน้
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
PTTEP AG ร้อยละ 35

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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13

12

11

ที่

MOZ LNG1 Financing Company Ltd.
สำนักงำนใหญ่: 3510, 35th Floor, Al Maqam Tower,
ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi,
United Arab Emirates
โทรศัพท์: โทรสำร: Mozambique LNG 1 Company Pte. Ltd.
สำนักงำนใหญ่: 50 Raffles Place #06-00
Singapore Land Tower, Singapore 048623
โทรศัพท์: โทรสำร: Erawan 2 FSO Pte. Ltd.
สำนักงำนใหญ่:
อยู่ระหว่างการจดทะเบียนโอนย้ายบริษัทมาอยู่ภายใต้
กฎหมายสิงคโปร์
โทรศัพท์: โทรสำร: -

ชื่อบริษัท

ให้เช่าเรือ FSO

สารวจและผลิตปิ โตรเลียม

สารวจและผลิตปิ โตรเลียม

ประเภทธุรกิจ

E2FSO

MZ LNG1

MOZ LNG1
Financing

ชื่อย่อ

100

2,500

100

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้ว

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 หน้า 12

JV Marine ร้อยละ 13.11

MOZ LNG1 Holding ร้อยละ 100

สัดส่วนกำรถือหุน้
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
MOZ LNG1 Holding ร้อยละ 100

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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14

ที่

โทรสำร: PETRONAS LNG 9 SDN. BHD.
สำนักงำนใหญ่: Tower 1, PETRONAS Twin Towers,
Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur,
Malaysia
โทรศัพท์: +60-320-515-000
โทรสำร: Private Oil Holdings Oman Limited
สำนักงำนใหญ่: 8 York Road, London,
England, SE1 7NA, UK
โทรศัพท์: โทรสำร: -

สำนักงำนใหญ่: Naritaweg 165, Telestone 8,
1043 BW Amsterdam, The Netherlands
โทรศัพท์: -

Asia Pacific Marine Services (EF) B.V.

ชื่อบริษัท

ถือสัดส่วนการร่วมทุน
ในธุรกิจนา้ มันและก๊าซ

โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว

ให้เช่าเรือ FSO

ประเภทธุรกิจ

POHOL

PL9SB

Asia Pacific
Marine Services

ชื่อย่อ

649,152

39,563

18,000

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้ว

ส่วนที่ 1 หน้า 13

POC ร้อยละ 5

PTTGLI ร้อยละ 10

สัดส่วนกำรถือหุน้
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
E2FSO ร้อยละ 100

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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20

ที่

19

18

17

ที่

Petroleum Development Oman LLC
สำนักงำนใหญ่: Mina A1 Fahal, Muscat,
The Sultanate of Oman
โทรศัพท์: +968-2467-8111
โทรสำร: 5212, Petro ON
Cable: Petro Muscat
Oman LNG LLC
สำนักงำนใหญ่: Ghala, P.O. Box 560, C.P.O,
P.C. 116 The Sultanate of Oman
โทรศัพท์: +968-2460-9999
โทรสำร: +968-2462-5406
QALHAT LNG SAOC
สำนักงำนใหญ่: Al Arfan Street.
Gala Industrial Area – P.O. Box: 3395, P.C.: 111
99 Street, Airport Heights, Ghala, Baushar
The Sultanate of Oman
โทรศัพท์: +968-2462-5400
ชื่อบริษัท
โทรสำร: +968-2462-5406
Abu Dhabi Gas Industries Limited
สำนักงำนใหญ่: P.O. Box 665,
Abu Dhabi, United Arab Emirates
โทรศัพท์: +971-2707-0000
โทรสำร: +971-2602-3389

ชื่อบริษัท

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ประเภทธุรกิจ

โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว

โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว

สารวจและผลิตปิ โตรเลียม

ประเภทธุรกิจ

AGP

ชื่อย่อ

QLNG

OLNG

PDO

ชื่อย่อ

8,000

OLNG ร้อยละ 0.736

POC ร้อยละ 2

สัดส่วนกำรถือหุน้
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
POC ร้อยละ 2

หุน้ สามัญ

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 หน้า 14

สัดส่วนกำรถือหุน้
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
PGC ร้อยละ 2

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้ว

1,795,000

1,209,877

1,720

จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้ว

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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5.1.3 บุคคลอ้ำงอิง
1)

นำยทะเบียนหลักทรัพย์
1.1)

ชื่อ
ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์

2)

3)

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
SET Contact Center: +66-2009-9999

http://www.set.or.th/tsd

นำยทะเบียนหุน้ กู้และตัวแทนชำระเงิน
2.1)

นายทะเบียน หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิท่มี ีลกั ษณะคล้ายทุน 5,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถนุ ายน 2555
ชื่อ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั้
ชัน้ 5A เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66-2299-1825, +66-2299-1830
โทรสำร
+66-2242-3270

2.2)

นายทะเบียนหุน้ กูแ้ ละตัวแทนชาระเงินสาหรับหุน้ กู้ 11,400 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถนุ ายน 2557
และหุน้ กู้ 15,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถนุ ายน 2562
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั้
ชัน้ 15 ฝั่งปี กเหนือ อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66-2128-2324, 2326-9, 3540
โทรสำร
+66-2128-4625

ผู้แทนผู้ถอื หุน้ กู้
3.1)

ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิท่มี ีลกั ษณะคล้ายทุน 5,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถนุ ายน 2555
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั้
ชัน้ 15 ฝั่งปี กเหนือ อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66-2128-2324, 2326-9, 3540
โทรสำร
+66-2128-4625

ส่วนที่ 1 หน้า 16
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4)

Trustee
4.1)

4.2)

5)

Trustee ส าหรับ หุ้น กู้ 650 ล้า นดอลลาร์ส หรัฐ อเมริ ก า เสนอขายเดื อ นธั น วาคม 2562 หุ้น กู้
350 ล้า นดอลลาร์ส หรัฐ อเมริ ก า เสนอขายเดื อ นมกราคม 2563 และหุ้น กู้ 500 ล้า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนมิถนุ ายน 2563
ชื่อ
BNY Mellon Corporate Trust
ทีต่ งั้
#04-01 Millenia Tower, 1 Temasek Avenue, Singapore 039192
โทรศัพท์
+65-6432-0397, +65-6432-0351, +65-6432-4124
โทรสำร
+65-6883-0338
Trustee สาหรับหุน้ กูท้ ่มี ียอดคงเหลือ 490 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนมิถนุ ายน 2555
ชื่อ
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED
ทีต่ งั้
20th Floor, Citi Tower, One Bay East, 83 Hoi Bun Road, Kwun Tong,
Hong Kong
โทรศัพท์
+852-2868-7964
โทรสำร
+852-2323-0279

นำยทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน
5.1)

6)
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นายทะเบียนและตัวแทนชาระเงินสาหรับตั๋วแลกเงินระยะสัน้ แบบสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving
Credit) วงเงิน 50,000 ล้านบาท
ชื่อ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั้
ชัน้ 5A เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66-2299-1825, +66-2299-1830
โทรสำร
+66-2242-3270

Facility Agent
6.1)

Facility Agent สาหรับเงินกู้ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทาสัญญาเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2562
ชื่อ
DBS Bank Ltd.
ทีต่ งั้
2 Changi Business Park Crescent, DBS Asia Hub Lobby B #04-06,
Singapore 486029
โทรศัพท์
+65-6682-0041, +65-6878-7650
โทรสำร
+65-6324-4427

ส่วนที่ 1 หน้า 17
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7)

Process Agent สำหรับเงินกู้
7.1)

8)

Process Agent สำหรับหุน้ สำมัญ
8.1)

9)

Process Agent สาหรับเงินกู้ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทาสัญญาเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2562
ชื่อ
Law Debenture Corporate Services Limited
ทีต่ งั้
8th Floor, 100 Bishopsgate, London, EC2N 4AG
โทรศัพท์
+44-(0)20-7606-5451
โทรสำร
+44-(0)20-7606-0643
ชื่อ
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

CT Corporation System
28 Liberty Street New York, New York 10005
+1-212-894-8800
-

Cross Currency Swap and Zero-Cost Collar Counterparties
9.1)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

9.2)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

9.3)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สายงานธุรกิจตลาดเงิน
ชัน้ 12 โซนบี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
+66-2544-5741-9
+66-2937-7968
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด สาขากรุงเทพฯ
กลุม่ ธุรกิจบริหารเงินและตลาดทุน
เลขที่ 968 อาคารเอชเอสบีซี ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2614-4000
+66-2353-7333
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)
สายงานบริหารเงินและตลาดทุน
ชัน้ 8 ยูนิต 801-804 แอทธินี ทาวเวอร์ 63 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2263-9722
+66-2168-8780

ส่วนที่ 1 หน้า 18
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10) FX Contracts Counterparties
10.1)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

10.2)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

10.3)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

10.4)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

10.5)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
สายงานธุรกิจตลาดทุน
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
+66-2470-3006
+66-2271-4486
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
อาคาร 1 (นานาเหนือ) ชัน้ 8 เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-2208-4699
+66-2256-8398
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สายธุรกิจตลาดเงิน
ชัน้ 12 โซนบี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
+66-2544-5741-9
+66-2937-7968
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น สาขากรุงเทพฯ
Fixed Income, Currencies and Commodities (FICC) Sales
เลขที่ 87/2 ออลซีซ่นั เพลส อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชัน้ 33
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2305-2986
+66-2685-3224
ธนาคารซิตแี ้ บงก์ ประเทศไทย
สายงานตลาดเงินตลาดทุน และหลักทรัพย์บริการ
เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-2079-2222
+66-2079-4342

ส่วนที่ 1 หน้า 19
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10.6)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

10.7)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

10.8)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

10.9)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

10.10) ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์การเงิน สายบริหารเงิน
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2670-4623
+66-2657-3282-3
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
สายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่
เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย
+66-2296-2000
+66-2296-6921
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริหารการเงิน
สานักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ประเทศไทย
+66-2021-1111
+66-2636-4633
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธุรกิจตลาดเงิน
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
ประเทศไทย
+66-2676-8008
+66-2292-4690-2
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี, สาขากรุงเทพฯ
Risk Management Solution Group
เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 27-29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2646-5138
+66-2651-5892

ส่วนที่ 1 หน้า 20
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10.11) ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ งั้
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โทรสำร
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ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
กลุม่ งานโกลบอลมาร์เก็ตส์ และสายงานบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ิน
อาคารอับดุลราฮิม ชัน้ 29 เลขที่ 990 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2659-8990
+66-2636-1929

10.12) ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายบริหารเงิน
เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
+66-2343-4381-4
+66-2285-1365

10.13) ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ งั้

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส, เอ็น.เอ.
ฝ่ ายบริหารเงิน
ชัน้ 2 อาคารบุปผจิต เลขที่ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2684-2257
+66-2684-2260

โทรศัพท์
โทรสำร
10.14) ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร
11) ผู้สอบบัญชี
ชื่อ

ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)
สายงานบริหารเงินและตลาดทุน
ชัน้ 8 ยูนิต 801-804 แอทธินี ทาวเวอร์ 63 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2263-9722
+66-2168-8780
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4599
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์ ชัน้ 15
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
+66-2884-1000
+66-2286-5050

ส่วนที่ 1 หน้า 21
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12) ทีป่ รึกษำกฎหมำย
12.1) ชื่อ
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร
12.2)

ชื่อ
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

12.3)

ชื่อ
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

12.4)

ชื่อ
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

12.5)

ชื่อ
ทีต่ งั้

โทรศัพท์
โทรสำร
12.6)

ชื่อ
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จากัด
อาคาร 3 อาคารรัจนาการ ชัน้ เอเอ
ถนนสาทรใต้ เขตสาทรยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
+66-2059-4090
+66-2059-4099
บริษัท ลิง้ ค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 20 แคปปิ ตอล ทาวเวอร์ ออล ซีซ่นั ส์ เพลส
เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2305-8000
+66-2305-8010
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด
ชัน้ 22 เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2264-8000
+66-2657-2222
บริษัท สถิตย์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
2/51 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 11
ซอยบางนา-ตราด 25 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย
+66-91-017-3452
บริษัท สานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด
ชัน้ 26 ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย
+66-2646-1888
+66-2646-1919
บริษัท อรรถวรเดช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
ชัน้ 12 อาคารศรีจลุ ทรัพย์
เลขที่ 44 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2613-9449
-

ส่วนที่ 1 หน้า 22
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โทรศัพท์
โทรสำร

บริษัท เฮอร์เบิรธ์ สมิธ ฟรีฮิลส์ (ประเทศไทย) จากัด
1403 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
เลขที่ 990 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2657-3888
+66-2636-0657

12.8)

ชื่อ
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

Nakicha Law Office
เลขที่ 637/38 ถนนสามวา แขวงบางชัน กรุงเทพฯ 10510 ประเทศไทย
+66-89-126-4406
-

12.9)

ชื่อ
ทีต่ งั้

Pracha Tooppoltup Law Office
เลขที่ 54 ซอยโชคชัย 4 ซอย 73 ถนนโชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย
+66-2539-7532
-

ชื่อ
ทีต่ งั้

โทรศัพท์
โทรสำร
12.10) ชื่อ
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร
12.11) ชื่อ
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร
12.12) ชื่อ
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร
12.13) ชื่อ
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร

Clifford Chance
27th Floor, Jardine House, One Connaught Place
Hong Kong, Hong Kong (SAR)
+852-2825-8888
+852-2825-8800
Frasers Law Company
Unit 19.01, 19th Floor, Deutsches Haus
33 Le Duan Boulevard, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+8428-3824-2733
+8428-3824-2736
Herbert Smith Freehills
23rd Floor, Gloucester Tower
15 Queen's Road Central, Hong Kong
+852-2845-6639
Jones Day
138 Market Street, Level 28 Capita Green, Singapore, 048946
+65-6538-3939
+65-6538-3939
ส่วนที่ 1 หน้า 23
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12.14) ชื่อ
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร
12.15) ชื่อ
ทีต่ งั้
โทรศัพท์
โทรสำร
13) ทีป่ รึกษำกรรมกำร
13.1) ชื่อ
ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์
โทรสำร
5.2
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Skrine Advocates & Solicitors
Level 8, Wisma UOA Damansara, 50 Jalan Dungun
Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur. (En Fariz Abdul Aziz)
+603-2081-3999
+603-2094-3211
Slaughter and May
One Bunhill Row, London EC1Y8YY, UK
+4420-7600-1200
+4420-7090-5000
นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
เลขที่ 8 ห้อง 8/48 ประสานมิตรคอนโดมิเนียม สุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-2258-4363
+66-2258-4363

ข้อมูลสำคัญอื่น
- ไม่มี-

5.3

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยเป็ นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็ นคดีหรือข้อพิพาท
ที่ ยัง ไม่ สิ น้ สุด โดยเป็ น คดี ท่ี อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ ปตท.สผ. หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยอย่ า งมี นั ย ส าคัญ และมิ ไ ด้เ กิ ด จาก
การประกอบธุรกิจโดยปกติ ดังนี ้
(1) บริษัท พีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย (แอชมอร์ คำร์เทียร์) พี ทีวำย จำกัด (“พีทีทีอีพี เอเอเอ”) ถูกกลุ่มผู้เลี้ยงสำหร่ำย
ในประเทศอินโดนีเซียฟ้ องเรียกค่ำเสียหำยต่อศำลพันธรัฐประเทศออสเตรเลีย
เมื่อ วัน ที่ 3 สิ ง หาคม 2559 กลุ่ม ผู้เลี ย้ งสาหร่ายในประเทศอิน โดนี เซี ยได้ย่ื นฟ้อง พีที ที อี พี เอเอเอ ต่อ ศาลพัน ธรัฐประเทศ
ออสเตรเลี ย โดยเป็ น การด าเนิ น คดี แ บบกลุ่ม เพื่ อ เรี ย กร้อ งค่ า เสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ น้ กับ กลุ่ม ผู้เ ลี ย้ งสาหร่า ย จากเหตุก ารณ์น ้า มัน รั่ว ไหล
ของแหล่ ง มอนทารา ประเทศออสเตรเลี ย เมื่ อ ปี 2552 ซึ่ ง การฟ้ อ งร้อ งดัง กล่ า วได้พ้น ก าหนดอายุ ค วามตามกฎหมายแล้ว ต่ อ มา
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ศาลพันธรัฐประเทศออสเตรเลียได้มีคาสั่งอนุญาตให้ขยายอายุความในการฟ้องร้องคดีนี ้ เนื่องจากมีเหตุ
ซึ่งเป็ นไปตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกฎหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คดีอยู่ระหว่างการดาเนินกระบวนพิจารณาของศาล ซึ่งไม่มี
การระบุทนุ ทรัพย์ไว้ในคาฟ้อง
อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ซ่ึงควบคุมโดยหน่วยงานรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย ยืนยันได้ว่า
คราบนา้ มันจากเหตุการณ์นา้ มันรั่วไหลของแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2552 ไม่ได้แพร่เข้าสู่แนวชายฝั่ งของออสเตรเลียหรือ
อินโดนีเซีย และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่ติดกับน่านนา้ อินโดนีเซีย รวมถึงไม่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวในทะเลติมอร์แต่อย่างใด
ส่วนที่ 1 หน้า 24

การกำ�กับดูแล
กิจการ
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6. การก�ำกับดูแลกิจการ
6.1

6. การกำกบั ดแู ลกจิ การ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นให้ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมธุ รกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้กลุ่ม ปตท.สผ. เติบโตได้อย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ ายซึ่งจะทาให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็ น Energy Partner of Choice ในที่สุด คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็ นผู้กากับดูแลและส่งเสริมให้การดาเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจริย ธรรมธุ รกิจ ของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งพัฒนายกระดับ มาตรฐานการปฏิ บัติ ที่เป็ น เลิศให้อยู่ ในระดับ สากล และให้มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ม่นั ใจว่าได้มีการนาไปใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ใ ห้ค วามส าคัญ อย่ างยิ่ง กั บ การขยายการกากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี ใ ห้ครอบคลุมไปยัง โครงการลงทุ น ใหม่ ๆ
ที่ ปตท.สผ. ได้เข้าซือ้ กิจการ ตัวอย่างเช่น การจัดตัง้ หน่วยงานกากับดูแล (Assurance Function) ในโครงการมาเลเซีย เป็ นต้น และกาหนด
แผนงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการดาเนินการ โดยให้มีการรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการ
ต่ อ คณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็ น ประจ า รวมทั้ง ได้ก าหนดให้จั ด ท าแผนกลยุท ธ์แ ละเป้ า หมายระยะยาวด้านการพัฒ นาอย่ า งยั่งยืน
(Sustainable Development) นาเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. พร้อมการรายงานผลความก้าวหน้า ของการดาเนินการเป็ นประจ า
และด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลให้ ปตท.สผ. ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติดงั ปรากฏในหัวข้อ “รางวัลต่าง ๆ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี”
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้พิจารณาและทบทวนการนาหลักปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ “CG Code”) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็ นผูก้ ากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามหลัก CG Code อย่างเหมาะสม
ตามบริบทของธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนาไปสู่ผลการปฏิบัติที่สร้างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างยั่งยืน โดย ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตาม CG Code
รวมทัง้ แนวปฏิบตั ิสากลหรือดีกว่า ซึ่งเป็ นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
6.1.1 นโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมกำร
รายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” และหมวด “ผลการดาเนินงานด้านกากับดูแลกิจการ”
6.1.2 นโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการได้อนุมตั ิพนั ธกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยให้ความสาคัญกับสิทธิและการสร้างคุณค่าแก่ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ซึ่งมีใจความหลักสาคัญ ได้แก่ ปตท.สผ. มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่ างยั่งยื น
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในทางปฏิบัติ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนั ก งาน รัฐ บาล
ผู้ร่วมทุน สังคม ชุมชน ผู้ค้า เจ้าหนี ้ คู่แข่ง ทางการค้า และคานึงถึง สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิทธิมนุษยชน โดยกาหนด
แนวทางการปฏิ บัติเ ป็ นลายลักษณ์อัก ษรในการก ากั บดู แลกิ จการที่ดี แ ละจริย ธรรมธุ รกิ จ ของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้ง ได้ก าหนดกรอบ
ความประพฤติด้านจริย ธรรมในการดาเนิน ธุ รกิจที่คานึ งถึงการสร้า งความสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
รวมถึ งการมี ช่ องทางติ ดต่ อสื่ อสารและรับข้อร้องเรี ยน ข้อเสนอแนะต่ าง ๆ ซึ่ ง เผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์ข อง ปตท.สผ. โดยมี ร ายละเอี ย ด
นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มี ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี ้
1) ผู้ถือหุ้น
ปตท.สผ. ตระหนักและให้ความส าคัญกับสิ ท ธิ ของผู้ถื อหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถื อหุ้น อย่า งเท่ าเทีย มกั น จึ ง ได้ก าหนด
ในการกากั บดู แ ลกิจ การที่ดีถึ ง แนวทางด าเนิ นการต่ า ง ๆ เพื่อสร้า งความมั่น ใจว่ า ผู้ถื อ หุ้น ได้รับการคุ้มครองสิ ท ธิ ขั้ น พื ้น ฐานทั้ ง หมด
ส่วนที่ 2 หน้า 1
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เช่ น สิ ท ธิ ใ นการซื ้อ ขายหรื อ โอนหุ้ น การแสดงสิ ท ธิ ค วามเป็ น เจ้ า ของในหุ้ น ที่ ต นถื อ อยู่ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้า ประชุ มและออกเสีย งลงคะแนนแทน การใช้ สิทธิลงคะแนนในเรื่ องที่สาคัญ ๆ ที่คณะกรรมการต้อ งน าเสนอ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่ออนุมตั ิ เช่น การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุก รู ป แบบ
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสิน ทรัพย์
ที่มีขนาดเป็ นสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง หรือเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อ ปตท.สผ. อย่างมีนัยส าคัญ เป็ น ต้น
รวมทัง้ การได้รับส่วนแบ่งในกาไร/เงินปั นผล และการได้รับข้อ มูลของ ปตท.สผ. อย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ทั้งนี ้ ปตท.สผ.
มีหนุ้ สามัญเพียงชนิดเดียว โดยทุกหุน้ มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากันทุกหุ้น โดย ปตท.สผ. ได้ส่งเสริมสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1.1) กำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้ นประจำปี : ปตท.สผ. ได้ส่งเสริมสิทธิ ของผู้ถือหุ้นและปรับ ปรุ งการดาเนินการ
ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ได้ดาเนินการที่สาคัญ สรุปได้ดงั นี ้
ก่อนกำรประชุม
1) เปิ ดโอกาสและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากาหนดเป็ นระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่ อ
บุค คลที่มีคุณสมบัติเ หมาะสมเพื่อ รับ การพิจารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการก่อ นวัน ประชุม ตั้ง แต่วัน ที่ 30 สิง หาคม ถึง 15 ธันวาคม 2562
รวมถึงแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนผ่า นระบบข่าวของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยเรื่องหรือบุค คล
ที่ได้รบั การเสนอชื่อจะได้รบั การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท.สผ. กาหนด ซึ่งจะเป็ นการกลั่น กรองระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ
เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริงกับกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงเป็ นการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาต่อไป ทั้งนี ้ คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถื อ หุ้น
ทราบในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งปี 2563 ไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ มายัง ปตท.สผ.
2) เปิ ดเผยกาหนดวัน ประชุ มสามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่ วงหน้า ประมาณ 2 เดือน ก่อน
วันประชุม โดยแจ้งทันทีเมื่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีมติกาหนดวันประชุมตัง้ แต่วนั ที่ 30 มกราคม 2563 รวมทั้งได้แจ้งกาหนดวันให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่ วมประชุ มและสิ ทธิในการรับเงินปั นผลล่วงหน้าในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย
อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื อ้ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้มี
มาตรการจ ากัด การชุมนุ มของประชาชนเพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดในวงกว้าง ปตท.สผ. จึ ง ต้อ งเลื่ อ นการจัดประชุ มสามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2563 ไปเป็ นวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 และกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
(Record Date) ใหม่ เป็ นวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
3) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม (ครัง้ ที่ 2) พร้อมเอกสารแนบทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ ปตท.สผ.
ล่วงหน้า 33 วันก่ อ นวัน ประชุ ม ตั้ง แต่ วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ มมี ร ายละเอี ย ดของระเบี ย บวาระการประชุ ม
และเอกสารประกอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุชัดเจนว่า เป็ นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและการมอบ
ฉันทะ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม แผนที่ของสถานที่ประชุม และได้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม (สาหรับกาหนดการจัดประชุมครั้งแรก) ทางไปรษณียใ์ ห้ผูถ้ ือหุ้น 21 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย (ทัง้ นี ้ บริษัทฯ
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ 12 วันล่วงหน้าสาหรับการเลื่อนการจัดประชุมมาในครัง้ ที่ 2)
4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระ 3 คน ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเป็ นทางเลือกให้ผูถ้ ือหุน้ ในการมอบฉันทะแก่
กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยชีแ้ จงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วยว่ากรรมการแต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น ในการเลือกตั้ ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการอิสระที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้ อีกวาระหนึ่ง ถือว่ามีส่วนได้เสีย
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ในเรื่องนี ้ (แต่ไม่ถือว่ามีส่วนได้เ สียเป็ น พิเศษ) หรือในระเบีย บวาระพิจ ารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ถื อว่ากรรมการเป็ น ผู้มีส่วนได้ เสี ย
เป็ นพิเศษและไม่ สามารถใช้สิ ทธิ ออกเสียงในระเบี ยบวาระนีต้ ามจ านวนหุ้นที่ ตนถื ออยู่ได้ เป็ นต้น ปตท.สผ. แนะนาให้ผู้ถื อหุ้นใช้ห นั ง สื อ
มอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ เพื่อสนับสนุนให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถกาหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง
5) เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามเกี่ยวกั บ ระเบียบวาระการประชุมหรือ ข้อ มูลอื่ น ๆ ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการประชุมและรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นด้วย และได้รวบรวมเพื่อตอบคาถาม
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ บันทึกในรายงานการประชุมด้วย
กำรดำเนินกำรในวันประชุม
1) จั ด การประชุ มผู้ถือ หุ้น ในวัน ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ งประชุ มของบริ ษั ท ปตท.ส ารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โดย ปตท.สผ. ได้พิจารณากาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เหมาะสม และเป็ นไปตาม
สถานการณ์การแพร่ ร ะบาดของโรคติด เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และได้นาเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ด มาใช้กั บการประชุ ม
ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้การประชุมดาเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา และจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออานวยความสะดวก โดยเปิ ดให้ผูถ้ ือหุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง และจัดเตรียม
อากรแสตมป์ ให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการมอบฉันทะด้วย
2) กรรมการจานวน 14 คนจากกรรมการทัง้ หมด 15 คนเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ประธานกรรมการทาหน้าที่ประธานใน
ที่ประชุม ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานการเงินและ
บัญชีและกลุ่มงานอื่น ๆ ร่วมชีแ้ จงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่าง ๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายที่เป็ นอิสระจากภายนอก จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด อาสาพิทักษ์สิทธิ และผู้ถือหุ้น
ที่เป็ นอาสาสมัคร ทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของ ปตท.สผ. และลาดับระเบียบวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่เพิ่มระเบียบวาระอื่น จัดสรรเวลาการประชุมสาหรับ
แต่ละระเบียบวาระอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ระเบียบวาระและ
บริษัทฯ ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุม
3) ได้มีการให้ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ได้แก่ จานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้ น
ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนอย่างชัดเจนตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. ก่อนเริ่มประชุม และได้จัดให้
มีบตั รลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ ทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และให้ลงคะแนนเสียงแยกแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน โดยใช้ระบบ
บาร์โค้ดในการนับคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องแม่นยา ก่อนแสดงผลสรุ ปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจน
ในห้องประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับ ของ ปตท.สผ. ตลอดจนได้จัดให้มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นและที่ป รึกษากฎหมายที่เ ป็ น อิ ส ระ
จากภายนอกมาเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
เพื่อใช้อา้ งอิงหรือตรวจสอบในภายหลังด้วย
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังให้สิทธิผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสี ยง
และลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระที่ได้เข้าประชุ ม
เป็ นต้นไป
4) จัดทาข้อมูลที่นาเสนอในการประชุมเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาไทย
เป็ นภาษาอังกฤษให้ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติที่มาประชุม เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน
5) จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็ นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทาหน้าที่ดูแลและสอบทานให้ม่ นั ใจว่า
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ ปตท.สผ. รวมทั้งขั้นตอนตามที่ ประธานในที่ประชุมแจ้ง
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ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถื อ หุ้น หรื อผู้รับ มอบฉัน ทะที่ มีสิ ทธิ เข้าร่ ว มประชุ ม องค์ประชุม ผู้มีส่วนได้เสียที่ไ ม่ ได้ใ ช้ สิ ท ธิ
ออกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสีย ง รวมถึงดูแลให้มีการเก็ บ บัตรยืน ยันการลงคะแนนจากผู้ถื อหุ้น ที่เ ข้า ประชุ ม และ
ตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้อง
หลังกำรประชุม
1) เปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงของทุกระเบียบทัน ทีในวันประชุ มภายหลังเสร็ จ สิ ้น
การประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
2) บัน ทึ ก รายงานการประชุมผู้ถือ หุ้น อย่ างถูกต้อ งและครบถ้ว นทั้งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ได้แ ก่ วิ ธี การ
ออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนน ข้อมูลที่นาเสนอ คาถาม/คาตอบ คาชีแ้ จงและข้อคิดเห็นโดยสรุ ปที่เกี่ยวข้องกับกิจการและระเบียบวาระ
การประชุม มติที่ประชุมซึ่งระบุคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมทั้งรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ที่เข้าประชุม และได้นาส่งรายงานการประชุ มให้แก่ก ระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วัน นับแต่
วันประชุม รวมทั้งนาส่ง ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้ม่ นั ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบผลการประชุมและสามารถทักท้วงหรือแก้ไขรายงาน
การประชุมได้ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด นอกจากนีย้ งั ได้เผยแพร่ รายงานการประชุ มพร้อ มภาพและเสียงของการประชุ มผู้ถื อ หุ้ น
ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บ ไซต์ข อง ปตท.สผ. ด้ว ย โดยในปี 2563 ไม่ มีผู้ถื อ หุ้น โต้แ ย้งผลการลงคะแนนเสียงและรายงาน
การประชุม
1.2) กำรให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็ นสำหรั บผู้ถื อหุ้ น : ปตท.สผ. เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและ
ทันต่อเหตุการณ์ทั้งเรื่ องที่กฎหมายกาหนดและเรื่ องที่ บริษั ทฯ พิจารณาเห็นว่ามีความจาเป็ นที่ ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทัง้ เว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้เปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้น
ที่มีอานาจควบคุมบริษัท (ปตท.) เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ มั่นใจว่า ปตท.สผ. มีโครงสร้างการดาเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปตท.สผ.
ไม่มีการถือหุน้ ไขว้ หรือมีโครงสร้างการถือหุน้ แบบพีระมิด
1.3) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในธุรกิจและควำมผูกพันระยะยำวกับผู้ถือหุ้น: ปตท.สผ. ได้จัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น และสัง คมโดยรวมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื ่อ ให้ผู ้ถ ือ หุ ้น และผู ้ที ่ส นใจในธุร กิจ ของ ปตท.สผ. มีค วามเข้า ใจเกี ่ย วกับ ลัก ษณะ
การดาเนินธุรกิจ ในการสารวจและผลิต ปิ โตรเลีย มซึ่ง เป็ น ธุ รกิจ ที่ มีเ อกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่า งจากธุ รกิจ อื่ น ๆ โดยให้รูจ้ ักและพร้อ ม
มีส่วนร่วมในโครงการเพื่ อสังคมของ ปตท.สผ. รวมทั้งมีความมั่นใจในการลงทุ นกับ บริษัท ฯ ในระยะยาว ตัวอย่างเช่น การจัด กิจกรรม
เยี่ยมชมกิจการและโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องงดจัดกิจกรรมในปี นี ้
ปตท.สผ. ได้จัดทาและเผยแพร่ PTTEP Newsletter รายไตรมาส โดยเป็ นการเพิ่มช่องทางในการนาเสนอข่าวสาร
ต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ได้แก่ ผลการดาเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการที่สาคัญ การดาเนินการด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและบรรษัทภิ บาล
ซึ่งรวมถึงการนาเสนอข้อ มูลอื่ น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ เช่น ESG 3 คาสาคัญสู่ความยั่งยืน การดาเนินการของ ปตท.สผ. มุ่งสู่ความยั่ง ยื น
ประเด็นการกากับดูแลกิจการที่ดีที่น่าสนใจในปี 2563 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) การพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ โดยเผยแพร่ให้ผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และ
จัดส่งข้อมูลในรูปแบบหนังสือทางไปรษณียแ์ ละ E-Newsletter ทางอีเมลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ที่แจ้งความประสงค์ไว้ดว้ ย
1.4) กำรให้ ควำมส ำคั ญ และดู แ ลผู้ ถื อหุ้ น ทุ ก รำย: ปตท.สผ. จั ด ให้มีช่ อ งทางที่ ผู้ถื อ หุ้น ทุ กรายสามารถติดต่อ
ขอข้อ มูล ได้โ ดยตรงทางอี เ มลของกรรมการอิ ส ระ (IndependentDirector@pttep.com) ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ได้แ ก่ กิ จ กรรมของกรรมการ
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และการตรวจสอบ เป็ น ต้ น โดยผู้ ถื อ หุ้ น สามารถติ ด ต่ อ ขอข้ อ มู ล ได้ โ ดยตรงจากเลขานุ ก ารบริ ษั ท
(CorporateSecretary@pttep.com) หรื อ หน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ (IR@pttep.com) นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยั ง ให้ ค วามส าคัญ กั บ
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การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจริยธรรมในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน
ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และผูม้ ีส่วนได้เสียได้รบั การดูแลอย่างยั่งยืนและเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทนั สมัยและเป็ นที่ยอมรับ
ในการติดตามวัดผล
1.5) มำตรกำรป้ องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน: ปตท.สผ. กากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดไว้
ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องการซือ้ ขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กั บกฎหมายเกี่ ยวกั บหลักทรัพย์ และมี การทบทวนอย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้เ กิ ด ความยุ ติ ธรรมและเสมอภาคต่ อ ผู้มีส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ราย
โดยได้ดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้
1) คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ ฝ่ ายบรรษั ทภิ บาล การปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ และการควบคุ มภายใน
เป็ นหน่วยงานกลางในการกากับดูแลมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ ปตท.สผ. รวมถึงจัดทารายชื่อบุคคลวงใน (Insider List)
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
2) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน
ได้รบั ทราบอย่างสม่าเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. รวมทัง้ จัดการอบรมให้พนักงาน เพื่อให้ม่นั ใจว่ากฎเกณฑ์และนโยบายดังกล่าว
เป็ นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และได้กาหนดบทลงโทษทางวิ นัย
ในเรื่องนีไ้ ว้อย่างชัดเจน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็ นผู้นาและเป็ นตัวอย่างที่ดี (CG Leader) กาชับ หรือให้คาแนะนาบุคลากร
ของตนด้วย ซึ่งในปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานการกระทาผิดในเรื่องดังกล่าว
3) ห้า มซื ้อ ขายหลักทรัพย์ในระหว่า งช่ วงเวลาที่ ปตท.สผ. จะมี ก ารเปิ ด เผยข้อ มูล สาคัญ ที่อ าจมี ผ ลกระทบ
ต่อราคาหุน้ ของ ปตท.สผ. (Blackout Period) โดยมีการแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ขนึ ้ ไป ผูจ้ ัดการอาวุโส
ในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับทราบข้อมูลภายในที่สาคัญ ให้งดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ปตท.สผ. เป็ น การชั่ ว คราวตามระยะเวลาที่ ก าหนด โดยให้ ร วมถึ ง การซื ้อ ขาย หลั ก ทรั พ ย์ ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่ ส มรส บุ ต ร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็ นการซือ้ หรือขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น เมื่อจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดาเนินงาน
หรือการเข้าลงทุนในโครงการที่สาคัญ หากมีการฝ่ าฝื นจะมีความผิดทางวินัยด้วย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังได้กาหนดนโยบายเพิ่มเติมโดยให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ัดการใหญ่ขนึ ้ ไป และผูจ้ ัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี หลีกเลี่ยงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. นอกช่วงเวลา Blackout
Period ด้วย โดยให้รวมถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็ นการซือ้ หรื อ ขาย
โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยหากมีความจาเป็ น ต้องแจ้งฝ่ ายบรรษัทภิบาล การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายในอย่างน้อย 2 วัน
ทาการก่อนการซือ้ ขาย
4) ให้ก รรมการ ผู ้บ ริห ารตั้ง แต่ร ะดับ ผู ้ช่ว ยกรรมการผู ้จัด การใหญ่ ขึน้ ไป และผู ้จัด การอาวุโ ส ในกลุ่ม งาน
การเงินและการบัญชี รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ฝ่ ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน
เพิ่มเติมจากหน้าที่ในการรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเป็ นข้อมูลให้คณะกรรมการทราบเป็ นรายเดือนสาหรับใช้ ติดตามผล
การปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน อีกทั้งเปิ ดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการ
ผูจ้ ัดการใหญ่ และผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผูจ้ ัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี ในรายงานประจาปี อย่างครบถ้วนตามที่สานักงาน
ก.ล.ต. กาหนด

ส่วนที่ 2 หน้า 5

148

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

������������������

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

2) พนักงำน
2.1) ปตท.สผ. ยึดถือและปฏิบัติตามหลัก ขององค์การสหประชาชาติ โดยไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมทั้ง
ไม่ มีก ารใช้แ รงงานเด็กในทุ กพื ้น ที่ ที่เ ข้าไปดาเนิ น ธุ ร กิจ โดยก าหนดแนวปฏิบัติไ ว้ใ นการก ากั บดู แ ลกิจ การที่ ดี แ ละจริ ยธรรมธุ ร กิจ ของ
กลุ่ม ปตท.สผ. ดังนี ้
1) ศึกษา ทาความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในแต่ละ
พืน้ ที่ที่พนักงานปฏิบตั ิงาน
2) ศึกษาและทาความเข้าใจวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละพืน้ ที่ที่พนักงานปฏิบตั ิงาน
3) เคารพความแตกต่างของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น โดยไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ น
การขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนนั้ ๆ
4) ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิ น หรือเนื่องจากความแตกต่างในเรื่อง
ถิ่นกาเนิด เชือ้ ชาติ เพศ รวมถึงการตัง้ ครรภ์ และความโน้มเอียงทางเพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล ความพิการ หรือเรื่องอื่นใด
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
2.2) ปตท.สผ. สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยคานึงถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถ เพื่อให้ได้
ผู้ด ารงต าแหน่ งที่ เหมาะสม โดยไม่ มีการเลื อกปฏิบัติต่อผู้สมัคร ตามที่ ก าหนดไว้ในแนวปฏิ บัติในการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. ทุกประการ ปตท.สผ. บรรจุพนักงานอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรมกับทัง้ พนักงานและผูเ้ ข้าสมัครแข่งขันทุกราย นอกจากนัน้
เมื่อได้รบั การบรรจุเป็ นพนักงานแล้ว ปตท.สผ. ยังส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้า วหน้า
และเปิ ดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของ ปตท.สผ.
2.3) ปตท.สผ. จั ด ระบบค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรมต่อ พนั กงานและองค์ก ร โดยมี ก ารทบทวนและปรับ ปรุ งนโยบาย
ค่ า ตอบแทนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการด าเนิ น งานทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว เพื่ อ ดึ ง ดู ด และรั ก ษาบุ คลากรที่ มี ค วามรู ้ความสามารถ
ตามที่ต้อ งการให้ท างานอยู่ กับ องค์กร โดยพิ จ ารณาอัตราค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายค่า ตอบแทนในปั จ จุบัน ของกลุ่มผู้ป ระกอบการ
อุ ต สาหกรรมพลั งงานชั้ นน าอื่ นในประเทศ ความแตกต่ างของงานในแต่ ล ะต าแหน่ ง ความรู ้ความช านาญที่ ต้ องการ ความยากง่ า ย
ในการปฏิ บัติ หน้าที่ ความรับผิ ดชอบที่ ไ ด้รับ มอบหมาย และความสามารถของพนั ก งานแต่ ล ะคนที่ แ สดงออกในเชิ ง ผลการปฏิ บัติงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
2.4) ปตท.สผ. จั ด และ/หรื อ ปรั บ ปรุ ง สวัส ดิ ก ารที่ เ ป็ น ธรรมต่ อ พนั ก งานและต่ อ ปตท.สผ. โดยพิ จ ารณาจาก
ความสามารถในการจ่ า ยของ ปตท.สผ. ทั้ง ในปั จ จุ บัน และระยะยาว โดยมุ่ง เน้น สวัส ดิ ก ารที่ เ สริ มสร้า งความมั่น คงในการด ารง ชี พ
ของพนั ก งานและครอบครัว เช่ น สวัส ดิ ก ารค่ า รัก ษาพยาบาลส าหรับ พนั ก งานและครอบครัว เป็ น ต้น และสอดคล้อ งกั บสวั ส ดิ ก าร
ที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ พลั ง งานชั้ น น าอื่ น ในประเทศส่ ว นใหญ่ จั ด ให้ แ ก่ พ นั ก งาน ปตท.สผ. มี ก ารทบทวนความเหมาะสมของสวั ส ดิ ก าร
เพื่อปรับปรุ งให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจาเป็ นในการดาเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ขององค์กร
อย่างสม่าเสมอ นอกจากสวัสดิการต่าง ๆ แล้ว ปตท.สผ. ยังดูแลเอาใจใส่พนักงานเพื่อลดความกังวลของพนักงานผ่านทางโครงการสบายใจดี
ที่บริการให้คาปรึกษาทุกเรื่ องสาหรับพนักงาน คู่สมรส และบุตร ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องครอบครัว ส่วนตัว การงาน ความรัก บุตร กฎหมาย
และอื่น ๆ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจากบริษัทที่ปรึกษา
ปตท.สผ. กาหนดให้มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดารงชีพ
และเพื่อเป็ นหลักประกัน แก่พ นักงานภายหลังสิน้ สุดการเป็ น พนักงานหรื อเกษี ยณอายุการทางาน กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ประกอบด้ว ย
ส่วนที่ 2 หน้า 6
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เงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัทฯ โดย ปตท.สผ. จ่ายเงินสมทบในกองทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่พนักงานเป็ นประจาทุกเดือนใน
อัตราร้อยละ 15 ของอัตราเงินเดือนพืน้ ฐาน (Basic Salary) ของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็ นประจาทุกเดือนในอัตราตัง้ แต่ รอ้ ยละ 2
แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 โดยเงื่อนไขการได้รบั เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ ปตท.สผ. กาหนด
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังมอบรางวัล อายุ การทางาน (Long Service Award) เป็ นที่ระลึ กสาหรับพนัก งานที ่
ปฏิ บัติ ง านให้อ งค์ก รมาเป็ น เวลานาน และเป็ น การยกย่ อ งเชิ ด ชู ผู้จ งรัก ภัก ดี ต่ อ องค์ก ร โดยจั ด ให้มีก ารมอบทองค าตามอายุ ง าน
สาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานครบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี ในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่ อ สร้า งความผู ก พัน ระหว่ า งพนั ก งานกั บ องค์ก รในระยะยาว และเป็ น การขอบคุ ณ ส าหรับ การอุ ทิ ศ ตนท างานร่ ว มกั บ บริ ษั ท ฯ เป็ น
ระยะเวลานาน รวมทัง้ แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการทางานที่ ปตท.สผ. ด้วย
2.5) ปตท.สผ. ให้ค วามส าคัญ กั บ การพัฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เสริ มสร้า งความรู ้ ความสามารถในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
โดยถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็ น ปั จจัย ที่สาคัญที่ สุดในการดาเนิ นกิจการให้ประสบผลสาเร็จ จึงสนับสนุนและส่ง เสริ มให้พ นักงานได้ รับ
การพัฒนาผ่านการฝึ กอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
ในด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ ในการทางานแล้ว ปตท.สผ. ยังได้ปลูกฝั งค่านิยม (EP SPIRIT) ในการทางานให้แก่พนักงานควบคู่กันไป
เพื่อให้เกิด วัฒนธรรมการทางานเดียวกัน อันจะเป็ นปั จจัยหลักให้สามารถดาเนิ นงานได้บรรลุผลตามวิสัยทัศ น์และพันธกิจ ที่กาหนดไว้
โดยในปี 2563 พนั ก งาน ปตท.สผ. ได้เ ข้า อบรมในหลัก สูต รต่ าง ๆ เฉลี่ ย 40 ชั่ ว โมงต่ อ คนต่ อ ปี เช่ น หลัก สูต ร ISO 14001 ความใส่ใจ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็ นต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
2.6) ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่าและความส าคัญ ในการปรึกษาหารื อ เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาที่เ กิด ขึ น้ ร่ วมกั น ระหว่าง
พนักงานกับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ปัญหาลุล่วงไปโดยเร็วและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกัน หากเกิดปั ญหาระหว่างพนักงาน หรือ
ระหว่างพนักงานกับผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานมีสิทธิรอ้ งทุกข์ตามขัน้ ตอนที่ ปตท.สผ. กาหนดไว้ โดยผูท้ ี่ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอน
ที่กาหนดไว้และกระทาไปโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ได้รบั ผลกระทบใด ๆ ซึ่ง ปตท.สผ. จะไม่ถือเป็ นเหตุเลิกจ้าง หรือกระทาการ
ลงโทษในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผูเ้ กี่ยวข้องแต่ประการใด นอกจากนี ้ พนักงานยังสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การกระทาผิดต่าง ๆ ผ่านทาง CG Hotline หรือ Whistleblowing System ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็ น ความลับ โดยมี
การรับรูเ้ ฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นการปกป้องพนักงาน ทัง้ นี ้ ผูแ้ จ้งเรื่องจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการแจ้งเรื่องร้องเรียน
2.7) ปตท.สผ. ได้ส ารวจความผู กพันของพนั กงานที่ มีต่ อ องค์กรในปี 2563 โดยมี วัตถุ ประสงค์เพื่ อทราบถึ ง ปั จ จั ย
ที่สนับสนุนให้พนักงานมีความรู ส้ ึกผูกพันต่อองค์กร จากการสารวจที่ผ่านมาและครั้งล่าสุดพบว่า ระดับความผูกพันของพนั ก งานที่ มีต่ อ
องค์กรเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อจัดทาแผนยกระดับความผูกพันต่อองค์กรในระดับองค์ก รและระดับ กลุ่มงาน
ซึ่ ง แผนงานดั ง กล่ า วน ามาสู่ ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง นโยบายการบริ ห ารจั ด การ พร้อ มติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของการด าเนิ น การ
ตามแผนงานอย่างเป็ นขัน้ ตอน
3) ลูกค้ำ
บริษัทฯ ยึดถือพันธกิจในการเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายนา้ มันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท แนฟทา และก๊าซแอลพีจี ในราคา
ที่สามารถแข่งขันได้และเป็ นธรรม โดยจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในรู ปแบบสัญญาระยะสั้น สัญญาระยะยาว รวมถึงตลาดจร สาหรับหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับ 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของราคาผลิตภัณฑ์ ความมั่นคงทางการเงิน
มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงนโยบายและกฎเกณฑ์ของบริษั ทนั้น ๆ ทั้งนี ้ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ซือ้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ าย ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็ นสัญญาซื ้อขายระยะยาว บริษัทฯ มุ่งมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญ ญา
อย่างเคร่งครัดและประสานงานกับผูซ้ ือ้ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่กาหนดไว้ในสัญญาได้
เพียงพอต่อความต้องการของผูซ้ อื ้ และตรงตามเวลาที่ตกลงไว้

ส่วนที่ 2 หน้า 7

150

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

������������������

4) รัฐบำล
ปตท.สผ. ด าเนิ น งานด้า นการส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มโดยยึ ด มั่ น และปฏิ บั ติ ต ามการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
และมีจริยธรรมธุรกิจ (Good Corporate Governance and Business Ethics หรือ CG&BE) ด้วยความมุ่งมั่นในการแสวงหาแหล่งพลังงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้ยึดมั่นการดาเนิน งานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศ
ที่เข้าไปลงทุนอย่างเคร่งครัด
5) ผู้ร่วมทุน
โครงการร่วมทุนระหว่าง ปตท.สผ. กับผู้ร่วมทุนรายอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะดาเนินธุรกิจภายใต้ข้อตกลง
ในการทางานร่วมกั นตามมาตรฐานสากลตลอดจนส่ง เสริ มให้มีจ ริย ธรรมธุ รกิจในระดับเดียวกั น โดยมีการกาหนดสิทธิ แ ละหน้า ที่ ข อง
ผูร้ ่วมทุนอย่างชัดเจนและให้สิทธิผู้ร่วมทุนเป็ นคณะกรรมการบริหารโครงการ เพื่อกาหนดแนวทางบริหารการจัดหาบริการและสินค้า รวมถึง
แผนการดาเนินงานและงบประมาณประจาปี โดยจะมีการกาหนดขอบเขตและแนวทางการลงมติที่ชัดเจนรวมถึงการให้สิ ทธิผู้ร่ ว มทุ น
ในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและบัญชีรายปี และมีมาตรการที่เหมาะสมและชัดเจน เช่น บทปรับ ในกรณีที่ผู้ร่วมทุนไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่มีระหว่างกัน นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังเน้นถึง ความโปร่งใสในการเผยแพร่ขอ้ มูลระหว่างผูร้ ่วมทุนกับบุคคลภายนอก
6) สังคมและชุมชน
ปตท.สผ. มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ม่งุ เน้นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับ มีการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในทุกกระบวนการตัดสินใจและการดาเนินงานทางธุรกิจ และได้มี
การบังคับใช้นโยบายดังกล่าวในทุกพืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน
ในการนี ้ ปตท.สผ. ได้นาระบบการบริหารจัดการประเด็นและผู้มีส่วนได้เสีย (Issue and Stakeholder Management
System หรือ ISMS) มาใช้เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสังคม เพื่อบรรเทาผลกระทบและส่งเสริมความสัมพันธ์ อนั ดีกับชุมชน
ในทุ กพื ้นที่ ปฏิ บัติ งานของ ปตท.สผ. โดยได้มีก ารก าหนด ISMS เป็ น KPI ของผู้จั ด การและเจ้า หน้า ที่ ฝ่ ายชุ มชนสั มพัน ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และ ปตท.สผ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการบริหารจัดการประเด็นและผู้มีส่วนได้เ สียให้ผู้บริหารและพนักงานของทุกโครงการทัง้ ใน
และต่ า งประเทศเป็ น ระยะ ๆ และเจ้าหน้าที่ ฝ่ ายชุ มชนสัมพันธ์ ที่ เกี่ ยวข้ องจะต้อ งมี การปรับ ปรุ ง ข้ อมูลการวิ เคราะห์ ของ ทุ ก โครงการ
เป็ นประจาทุกปี
7) สิ่งแวดล้อม
จากวิสยั ทัศน์ของ ปตท.สผ. ที่ม่งุ เน้นการเป็ น “Energy Partner of Choice” ด้วยการส่งมอบคุณค่าแก่พนั ธมิตรของเรา
ผ่ า นการด าเนิ น งานอย่ า งมี ศัก ยภาพ พัฒ นาและประยุ ก ต์ใ ช้น วัต กรรมต่ า ง ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บริ ษั ท ฯ ได้ท างานร่ ว มกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น
เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็ นองค์กรที่มี
ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นความปลอดภั ย มั่ น คง อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้อ ม (Safety, Security, Health and Environment หรื อ SSHE)
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนีโ้ ครงการและพืน้ ที่ปฏิบัติงานภายใต้การดาเนินงานของ ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย มั่นคง
อาชี ว อนามัย และสิ่ ง แวดล้อ ม (SSHE Policy) อย่ า งเคร่ ง ครัด ผ่ า นระบบบริ ห ารจัดการด้านความปลอดภัย มั่น คง อาชี ว อนามัย และ
สิ่งแวดล้อม (SSHE Management System) มาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฏิบตั ิในการดาเนินงาน รวมถึงตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงาน โดย ปตท.สผ.
ได้รายงานผลการดาเนินงานที่เป็ นตัวชีว้ ดั ทางด้าน SSHE ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน
อัตราการบาดเจ็บเนื่องจากการทางาน และอัตราการหกรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอนและสารเคมี นอกจากนี ้ บริษัท ฯ ยังได้เปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวในรายงานความยั่งยืน ประจาปี และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้พนักงานได้ทราบผ่านสื่อต่าง ๆ ของบริษัท ฯ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผลการดาเนินงานให้กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติทราบอย่างสม่าเสมออีกด้วย
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ปตท.สผ. ได้นามาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ปั จจุบัน ปตท.สผ. ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากบริษัท SOCOTEC
Certification (Thailand) Co., Ltd. ภายใต้ ก ารรั บ รองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ส าหรั บ ทุ ก โค รงการ
ภายในประเทศ ได้แ ก่ โครงการอาทิ ต ย์ แหล่ ง บงกชเหนื อ และแหล่ ง บงกชใต้ข องโครงการบงกช โครงการเอส 1 โครงการพี ที ที อี พี 1
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 โครงการสินภูฮ่อม ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียม ปตท.สผ. (สงขลาและระนอง) และศูนย์วิจัย
ตัวอย่างหิน ปตท.สผ. และโครงการต่างประเทศ ได้แก่ โครงการซอติก้าและศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการบนบกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา
ปตท.สผ. ยังคงมุ่งมั่นดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการดาเนินธุรกิจ ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการสีเขียวครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณค่าให้กับการดาเนิ น
ธุรกิจ เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกป่ า
ทดแทน การลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และการลดปริมาณของเสีย ทัง้ นี ้ ปตท.สผ.
ได้มีก ารท าโครงการ 5 ส. และ 5 ส. ดิ จิ ทัล ในพื ้น ที่ ส านั ก งานและการด าเนิ น งานสายโซ่ อุ ป ทานสี เ ขี ยวตามแนวทางของกลุ่ม ปตท.
ซึ่งประกอบไปด้วย การจัด ซื อ้ จัด จ้า งสีเ ขีย ว ระบบการขนส่ง สี เ ขีย ว สานัก งานสีเ ขีย ว และการจัด ประชุมสัม มนาที่ป ลอดคาร์บ อน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัท ฯ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้จัดอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ให้พ นั ก งานทุ ก คนทั้ง ในระดับ ปฏิ บัติ การและระดับบริ หาร เพื่ อส่ งเสริ มให้มีความรู ้ความเข้าใจในแนวทางการด าเนิ น ธุ รกิ จที่ เป็ นมิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับข้อกาหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8) ผู้ค้ำ
ตามที่ ระเบี ยบการจัดหาและการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจริ ยธรรมธุ รกิ จของกลุ่ม ปตท.สผ. ก าหนดว่ า ผู้ค้า ถื อเป็ น
ส่วนสาคัญที่เอือ้ อานวยให้ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ยั่งยืนอยู่ได้ จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อกันในฐานะที่เป็ นผู้ค้าในทางธุรกิจที่เสมอภาคกัน
โดยการดาเนินการจัดหาของกลุ่ม ปตท.สผ. ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อตกลงในนิติกรรม
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคานึงถึงด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment
หรื อ SSHE) เป็ น ส าคัญ ทั้ง นี ้ ผู้ค้า ต้อ งมี มาตรการในการท างานที่ ป ลอดภัยต่อ กลุ่ม ปตท.สผ. และพนั ก งานของผู้ค้า ต้อ งมี จริ ย ธรรม
ในการดาเนินธุรกิจที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน นอกจากนี ้ ภายใต้วิสยั ทัศน์ของบริษัทฯ “Energy Partner of Choice” ปตท.สผ. ยังมุ่งเน้น
การสร้างคุณค่าและสานประโยชน์ร่วมกันกับทุกฝ่ ายรวมทัง้ ผูค้ า้ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
คู่มือสาหรับผูค้ า้
ปตท.สผ. ได้พัฒนาคู่มือสาหรับผู้ค้า เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าในการ
ติดต่อหรือทาธุรกรรมต่าง ๆ กับ ปตท.สผ. โดยคู่มือดังกล่าวมีเนือ้ หาครอบคลุมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ขั้นตอนการจัดหา รวมถึงการบริหารสัญญา แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า การปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการติดต่อสื่อสารและการร้องเรียน ทัง้ นี ้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือสาหรับผูค้ า้ ได้ที่เว็บไซต์ www.pttep.com > บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ > ฝ่ ายจัดหาและสัญญา > คู่มือสาหรับผูค้ า้ ปตท.สผ. (PTTEP Vendor Guide)
การลงทะเบียนผูค้ า้
ปตท.สผ. ยึดมั่นในหลักการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม โดยไม่กีดกันผูค้ า้ ในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ และได้จัดให้
มีช่องทางลงทะเบียนเป็ นผูค้ า้ ของ ปตท.สผ. 3 ช่องทาง คือ
1) การลงทะเบียนผูค้ า้ ผ่านเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่ www.pttep.com > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ฝ่ ายจัดหาและสัญญา
> Vendor Registration
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2) การลงทะเบียนผู้ค้าผ่ านทางหน่วยงานบริ หารผู้ค้า โดยสามารถติดต่ อเจ้าหน้าที่ หน่วยงานกลยุ ท ธ์ก ารจั ด หาและ
พนักงานหน่วยงานจัดหาและสัญญาได้ตลอดเวลาทาการ
3) การลงทะเบียนผูค้ า้ ผ่านผู้ใช้งานของ ปตท.สผ. โดยตรง ซึ่งผูใ้ ช้งานจะเสนอชื่อของผูค้ า้ มายังหน่วยงานบริหารผู้ค้า
เพื่อดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นต่อไป
การตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นของผูค้ า้ รายใหม่
ปตท.สผ. ตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นโดยการคัดกรองและประเมินผู้ค้ารายใหม่จาแนกตามกลุ่มสินค้าและบริกา ร
ซึ่งดาเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นของผู้คา้ รายใหม่ ที่ประกอบไปด้วยผูแ้ ทนของแต่ละหน่วยงาน โดยมีอานาจ
ในการพิจารณาและประเมินผลอย่างเป็ นอิสระต่อกัน เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมและมั่นใจว่าผูค้ า้ มีคุณสมบัติเบือ้ งต้นครบถ้วนและพร้อมที่จะ
ร่วมงานกับ ปตท.สผ. ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินดังต่อไปนี ้
1) ด้านเทคนิคและคุณภาพ
2) ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3) ด้านการพาณิชย์ กฎหมาย และสังคม
ทั้งนี ้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบประเมิน ผลเพิ่มเติ มในเรื่อ งการติดสินบนและการทุจริตของผู้ค้า ซึ่งหากพบประวัติ
ย้อนหลังว่ามีการกระทาผิดดังกล่าว ผูค้ า้ จะต้องชีแ้ จงรายละเอียด หากไม่สามารถชี ้แจงได้ การคัดเลือกผูค้ า้ จะถูกยกเลิก
การปฏิบตั ิงานและแผนความปลอดภัยของผูค้ า้
ปตท.สผ. ได้เ พิ่ มมาตรการการก ากั บ ดู แ ลและพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การของผู้ค้า ในด้า นความปลอดภัย มั่น คง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักและสาคัญของ ปตท.สผ. โดยได้จัดทาวิธีการปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัย ( SSHE
Contractor Management Procedure and Plan) เพื่อให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีความรู ค้ วามเข้าใจ ตลอดจนมีการวางแผนปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้องมากขึน้
พระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เนื่อ งจาก ปตท.สผ. มีส ถานะเป็ น รัฐ วิส าหกิจ ซึ่ง ต้อ งปฏิบ ัติตามพระราชบัญ ญัติ การจัดซือ้ จัดจ้า งและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปตท.สผ. ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผูค้ า้ ให้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอการจัดซือ้ จัดจ้างต่อ ปตท.สผ.
เช่ น การศึ ก ษาขั้นตอนของการจัดซื ้อ จัดจ้า งภายใต้ พ ระราชบัญญั ติ การลงทะเบี ยนผู้ค้ากั บภาครัฐในระบบจัด ซือ้ จัดจ้า งภาครัฐด้วย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement หรือ e-GP) การขึน้ ทะเบี ยนผู้ประกอบการตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด การจัดท า
นโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี เพื่ อให้การดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างของ ปตท.สผ.
บรรลุวตั ถุประสงค์ของ พ.ร.บ.ฯ อันได้แก่ คุม้ ค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
การกาหนดแผนกลยุทธ์การจัดหา
ปตท.สผ. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางกลยุทธ์การจัดหา โดยพิจารณาขอบเขตงาน ข้อสัญญาที่สาคัญ ผู้ค้า สภาวะตลาด
การประมาณการมูลค่าและระยะเวลาของสัญญา รวมทั้งนามาตรการบริหารความเสี่ยงมาพิจารณาประกอบด้วย โดยในปี 2563 ปตท.สผ.
ยกเลิ ก การจัด หามูลค่า ต่าที่ ใ ห้หน่ วยงานผู้ใ ช้จัดหาเองได้ โดยรวมศูน ย์ง านด้านจั ดซือ้ มาให้ห น่ว ยงานจัดหาเป็ น ผู้ดาเนิ นการทั้งหมด
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ กาหนด และสามารถกากับดูแลได้ใกล้ชิดมากขึน้
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังได้ม่งุ เน้นกลยุทธ์ในการจัดหาจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่า (Low-cost Country) อย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการเสาะหาผู้ค้าที่มีศักยภาพเข้าร่วมเสนอราคาสาหรับการจัดหาในหมวดงานต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุน รวมทั้งผลักดันในเรื่อง
การจัดหาผูค้ า้ จากประเทศต้นทุนต่ากับกลุ่มบริษัทในเครือ ปตท. อีกด้วย
ทั้ง นี ้ ปตท.สผ. จะส่ ง แผนกลยุ ทธ์การจั ดหาและสัญญา รวมถึ ง รายชื่อ ผู้เข้าร่ ว มประมูล ไปยังคณะกรรมการจัดหา
และผู้ร่วมทุน (ถ้ามี) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุ มัติก่อ นที่จ ะดาเนิ นการออกประมูล [แผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญา และรายชื่ อ
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ผูเ้ ข้าร่วมประมูลต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานปฏิบตั ิการ หน่วยงานของโครงการ (Assets) และหน่วยงานจัดหา
ก่อนส่งไปยังคณะกรรมการจัดหาและผูร้ ว่ มทุน เพื่อเป็ นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้]
นอกจากนี ้ การจัดหาสินค้าและบริการภายใต้สญ
ั ญาแบ่งปั นผลผลิต (PSC) ที่มีมลู ค่าเกิน 10 ล้านบาท ปตท.สผ. ต้อง
นาส่งแผนแม่บทสาหรับการจัดหาสินค้าและบริการประจาปี (Annual Master Procurement Plan หรือ AMPP) แก่กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
(Department of Mineral Fuels หรือ DMF) เพื่ออนุมัติก่อนการจัดหา โดยการจัดหาสินค้าและบริการที่ตอ้ งจัดทา Procurement Strategy
ต้องได้รบั การอนุมตั ิจาก DMF ตามเงื่อนไขที่กาหนดล่วงหน้า 30 วันก่อนดาเนินการจัดหาด้วย
การคัดเลือกผูค้ า้
การคัดเลือกผูค้ า้ สาหรับการจัดหาที่มีมูลค่าและความเสี่ยงสูง ผูค้ า้ ต้องเสนอซองเอกสารประมูลแบบปิ ดผนึก 2 ซอง
(แยกกันระหว่างเอกสารประมูลด้านเทคนิคและเอกสารประมูลด้านราคา) โดยการประเมินผลการประมูลจะเปิ ดซองเอกสารด้านเทคนิค
เพื่ อ ประเมิ น ด้า นคุณ ภาพทางเทคนิ ค และด้า น SSHE ก่ อ นที่ จ ะเปิ ด ซองเอกสารประมูล ด้า นราคา โดยผลการประมูล จะถูก ส่ งไปยัง
คณะกรรมการจัดหาและผูร้ ่วมทุน (ถ้ามี) และคณะกรรมการบริษัท (สาหรับการจัดหามูลค่าสูง) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติอีกครัง้
ก่อนที่จะเข้าทาสัญญากับผูค้ า้ นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังต้องแจ้งผลการประมูลให้ DMF รับทราบด้วย โดยหากผลการจัดหาสินค้าและบริการ
ของสัญญานัน้ มีมลู ค่าเพิ่มขึน้ หรือลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าใน Procurement Strategy จะต้องขออนุมตั ิจาก DMF ก่อนการเข้าทา
สัญญากับผูค้ า้ ด้วย ทั้งนี ้ ปตท.สผ. จะคัดเลือกผูค้ า้ ที่มีคุณสมบัติทางเทคนิ คและ SSHE ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน และเสนอ
ราคาประเมินต่าสุด หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกลุ่ม ปตท.สผ. เท่านัน้
นอกจากการนาวิธีการประเมินคัดเลือ กผู้ค้าแบบให้นา้ หนักด้า นคุณ ภาพและราคา มาพิจารณาใช้ในการประเมิน
คัดเลือกผูค้ า้ แล้ว ปตท.สผ. ยังได้นาหลักเกณฑ์การจัดซือ้ จัดจ้างที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) มาพิจารณาเพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการประเมิน ทางเทคนิค ในขั้นตอนการคัดเลือ กผู้ค้า เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับนโยบายการด าเนินงานเพื่อ การพัฒนาอย่า งยั่ง ยื น
ของบริษัทฯ อีกด้วย
การบริหารสัญญาและการประเมินผลงาน
การบริหารสัญญาและการจัดการความสัมพันธ์ กับผูค้ า้ มีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ผูบ้ ริหารสัญญาจะเตรียมความพร้อมระหว่างผู้คา้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกสาขา เพื่อทาความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในเรื่องแผนงานเป้าหมาย
มาตรฐานความปลอดภัย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงตัวชีว้ ัดการทางานที่ สาคัญ (Key Performance Indicators หรือ KPIs) และ
จะทาการตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานเป็ นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผูค้ า้ ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญา นอกจากนี ้ เมื่อสิน้ สุดระยะเวลา
สัญ ญา ผู้บ ริ ห ารสัญ ญาต้อ งท ารายงานการประเมิ น ผลงานของผู้ค้า (Contract Closed-out Report) เพื่ อ ให้เ กิ ด การปรับ ปรุ ง พัฒ นา
การดาเนินงานและความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับผูค้ า้ ในระยะยาวต่อไป
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังมีการทบทวน ปรับปรุงระเบียบการจัดหา (Procurement Regulation) และ Procurement and
Contract Procedure ให้มีความกระชับ คล่องตัว และชัดเจนยิ่งขึน้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ย วข้องสามารถใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการ
รวมทั้งจัดอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ และสื่อความผ่านช่องทางต่าง ๆ ในหัวข้อการบริหารสัญญา เพื่อสร้างความรู ค้ วามเข้าใจ
ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญา
ความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. กับผูค้ า้
ในปี 2563 ปตท.สผ. ดาเนินการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสายโซ่อุปทานเพื่อพัฒ นา
ความสัมพันธ์กับผูค้ า้ เช่น จัดทาสัญญาฉบับภาษาไทย เพื่อใช้สาหรับผูค้ า้ ในท้องถิ่น (ประเทศไทย) ที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่ซับซ้อน
และการจัดทาข้อตกลงเงื่อนไขสัญญาล่วงหน้ากับผูค้ า้ ในกลุ่มงานที่สาคัญ เช่น กลุ่มงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะ (Drilling Related
Services) เพื่อหามาตรฐานข้อกาหนดและเงื่อ นไขในการทาสัญ ญาร่วมกันเพื่อ ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ าย และยังช่วยเพิ่มประสิทธิ ภ าพ
ในการทางานให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้ รวมถึงการรับฟั งความเห็นต่าง ๆ จากผูค้ า้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภ าพในการท างาน
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นอกจากนี ้ ในปี 2563 ปตท.สผ. ยังมีการจัดการตรวจเยี่ยมสถานปฏิบัติการของผู้คา้ เพื่อหาผู้ค้าที่มีศักยภาพและเพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. ในอนาคตอีกด้วย
ในระหว่างปี ปตท.สผ. ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
มั่น คง อาชี ว อนามัย และสิ่ ง แวดล้อ ม และสื่ อ สารแนวปฏิ บัติ ให้กั บผู้ค้าที่ ส าคัญ เพื่ อลดความเสี่ ยงทั้งในด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านสังคม
และการกากับดูแล (Environmental, Social, and Governance หรือ ESG) รวมทั้งเพื่อให้ผู้ค้ามีความเข้าใจและนาไปปฏิบัติ ให้สอดคล้อง
กับแนวทางของบริษัท ฯ ต่อไป เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ (SSHE Contractor Workshop), Offshore Healthy Food Campaign and
Logistics Safety Workshop, การประชุมร่วมกับผูค้ า้ ที่ให้บริการที่แปลงสารวจเอส 1 เป็ นประจาทุกเดือน (S1 SSHE Club) เป็ นต้น
การจัดหาสินค้าและบริการจากผูค้ า้ ในท้องถิ่น
ปตท.สผ. สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ค้าในท้องถิ่น เพื่อเป็ นการยกระดับความสามารถ ของผู ้ค ้า ใน
ประเทศไทยให้ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ บริ ษั ท ต่ า งชาติ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การจ้ า งงานในประเทศไทย กระจายรายได้ สู่ ค นไทย รวมทั้ ง
ลดการรั่วไหลของเงินตราไทยออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็ นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
กับชุมชน ส่งผลให้องค์กรได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในการดาเนินการ นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้คา้ ดูแลและ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน จัดหาสินค้าและบริการในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนของสินค้าและสนับสนุนการจัดหาในท้องถิ่นด้วย
การบริหารจัดการผูค้ า้ ด้านความยั่งยืน
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ดังนัน้ เพื่อให้สามารถบรรลุตามปณิธานที่ตงั้ ไว้อย่างมีประสิทธิผล ปตท.สผ. จึงให้ความสาคัญกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนา
ให้เกิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรมผ่านการกากับดูแลผูค้ า้ ของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ยังได้กาหนด “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท.สผ.” โดยพิจารณาเนือ้ หาและขอบเขตให้อ ยู่
ภายใต้ขอ้ กาหนด ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผูค้ า้ ของ ปตท.สผ. มีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม การเคารพ
สิทธิมนุษยชน การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การกาหนดแผนการจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement Roadmap) และจัดให้มี “โครงการจัดทาเกณฑ์
การจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าที่เป็ น มิต รต่ อสิ่ง แวดล้อ มภายในองค์ก ร” ซึ่งได้ริเริ่มดาเนินการร่ว มกั บสถาบัน สิ่ง แวดล้อ มไทยมาตั้ง แต่ปี 2560
ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบัน นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังสนับสนุนให้ผู้ค้าของบริษัท ฯ กาหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนให้ แก่ผู้ค้าของตน
เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนต่อไป
การประเมินทางด้านความยั่งยืน
เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพในการบริหารกับผูค้ า้ มากยิ่งขึน้ ในปี 2563 ปตท.สผ. และบริษัท
ในกลุ่ม ปตท. จึงได้ร่วมกันจัดทาการตรวจประเมินผู้คา้ ด้านความยั่งยืน โดยใช้หน่วยงานภายนอก (Supplier On-site Audit by External
Party) ซึ่ ง มี ผู้ค้า ส าคัญ ของบริ ษั ท ฯ 2 ราย ในหมวดงาน Marine Logistics Services ผ่ า นการตรวจสอบผลการด าเนิ น งานด้า น ESG
นอกจากนี ้ เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องต่อนโยบายของ ปตท.สผ. และกลุ่ม ปตท. จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยหน่วยงาน
ภายนอก เพื่ อ ให้คู่ ค้า สร้า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เกณ ฑ์ก ารประเมิ น ศัก ยภาพด้า นความยั่ ง ยื น และสามารถน าไปพั ฒ นาศัก ยภาพ
ด้านความยั่งยืนขององค์กรตนเองได้
การร้องเรียน
เพื่อให้ผูค้ า้ แจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างสุจริตต่อการปฏิบตั ิที่ขดั หรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย การกากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทัง้ ระเบียบต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ของกรรมการ พนักงาน และบุคคลใด ๆ ที่กระทาการแทน
ปตท.สผ. รวมถึงให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเรื่ องร้อ งเรีย นและบุคคลใด ๆ ที่ให้ความร่วมมือกั บ ปตท.สผ. ด้วยความสุจริตใจ ปตท.สผ.
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จึงได้เปิ ดช่องทางต่าง ๆ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผูค้ า้ (CG Hotline Channels) อาทิ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง cghotline@pttep.com
หรือการแจ้งผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์ www.pttep.com
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังเข้าร่วมโครงการจัดทาข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สาหรับโครงการจัดหาที่มีมูลค่าสูง
เพื่อให้ภาคประชาชนได้เข้าสังเกตการณ์การดาเนินการจั ดหาของบริษัทฯ โดยในปี 2563 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต หรือ
ค.ป.ท. ได้คดั เลือกโครงการจาก ปตท.สผ. จานวน 2 โครงการ เพื่อจัดทาข้อตกลงคุณธรรม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในการบริหารจัดการคู่คา้
ปตท.สผ. ได้นาระบบดิจิทลั มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการคู่คา้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงได้
ครอบคลุมและสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ โดยมีการปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการหลาย ๆ ด้านให้อยู่ในรู ปแบบดิจิทัลตามกลยุทธ์ Transformation
ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตัง้ แต่กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการสัญญา จนถึงการจัดซือ้ ส่งมอบสินค้าและบริการ
ดังนี ้
1) เริ่มใช้งานระบบ E-Tender เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพิ่มความคล่องตัวของกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
2) พัฒนาผังสรุปข้อมูล (Dashboard) เรื่องการจัดซือ้ จัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้าง
โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อ งและรวดเร็ว และสามารถติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติการได้อย่างทันท่ว งที รวมทั้งใช้ข้อ มูล
ในการปรับปรุงการทางานในอนาคต
3) ริเริ่มโครงการสาหรับการพัฒนาระบบปฏิบตั ิการด้านการจัดซือ้ จัดจ้างในรู ปแบบใหม่ (One Procurement Platform)
เพื่อให้สามารถครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างด้วยระบบเดียว
4) เพิ่มประสิทธิภาพระบบประเมิน Compliance Assessment ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกระบวนการจัดหา
ในปัจจุบนั มากขึน้ โดยใช้ Digital Technology เข้ามาช่วย
ทัง้ นี ้ ในปี 2563 บริษัทฯ เน้นบูรณาการระบบและกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทัง้ หมด โดยเพิ่มการวิเคราะห์
ข้อมูลคู่คา้ ห่วงโซ่อุปทาน และข้อมูลภายนอก เข้าไปในระบบของบริษัทฯ รวมถึงเชื่อมโยงกระบวนการตัง้ แต่การวางแผน การจัดซือ้ จัดจ้าง
การขนส่งสินค้า และการชาระค่าบริการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรองรับการจัดซือ้ จัดจ้างแบบอิ เล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึน้
9) เจ้ำหนี้
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ ภายในและภายนอก รวมถึงเจ้าหนีต้ ่าง ๆ ของ ปตท.สผ.
โดยการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็ นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
ทั้งนี ้ ปตท.สผ. ได้ม่งุ เน้นในเรื่องการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยให้ความสาคัญต่อความถูกต้อง
ความครบถ้วน ความรวดเร็ว และความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิ ดเผย โดยสารสนเทศที่สาคัญของ ปตท.สผ. ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ด้านข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ก่อนเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณชน
ส าหรับ ผู้ถือหุ้น กู้และเจ้าหนี ้อื่ น ปตท.สผ. ได้ด าเนิ นการออกหุ้น กู้ตามข้อ กาหนดกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังคานึงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขตามสัญญา
กูย้ ืมต่าง ๆ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน รวมทัง้ มีมาตรการรองรับในกรณีที่ผูม้ ีส่วนได้เสียอาจได้รับความเสียหาย
อันเกิดจากการที่ ปตท.สผ. มิได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละเงื่อนไขตามสัญญากูย้ ืมด้วย
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10) คู่แข่ง
ปตท.สผ. ถื อ ปฏิ บัติต่ อคู่ แข่ งด้วยความเป็ น มื อ อาชี พและเสมอภาค ภายใต้กรอบกติกาการแข่ งขัน ที่ โปร่ งใส และ
เป็ นธรรม และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกาหนดสาหรับ
การแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งในแต่ละพืน้ ที่ที่ บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจ ทั้งนี ้ รายละเอียดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคู่แข่งปรากฏใน
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องการแข่งขันทางการค้า
11) ขนบธรรมเนียมประเพณี
ในการเข้าไปดาเนินงานในท้องที่ต่าง ๆ ปตท.สผ. ยึดหลักปฏิบตั ิอนั คานึงถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่ น
นั้น ๆ โดยได้จัดให้มีการอบรมจากวิทยากรผู้มีความรู แ้ ละประสบการณ์ รวมถึงผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศหรือจากสถานทู ต ฯ
เพื่ อ ให้ค าแนะน าเกี่ ย วกับ ข้อ มูล ต่ าง ๆ รวมถึ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข้อ พึ ง ระวัง และข้อ ควรปฏิ บัติ ข องแต่ ล ะท้อ งถิ่ น แก่ พ นั กงาน
ที่จะไปทางานในท้องถิ่นนัน้ ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
12) สิทธิมนุษยชน
ปตท.สผ. ได้กาหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน ดังแสดง
ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยม ในการปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียจากการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ ยวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติ
ต่อพนักงานด้วยความเคารพและให้เกียรติโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงเรื่องการไม่จา้ งแรงงานเด็กหรือการไม่ใช้แรงงานบังคับทั้งทางตร ง
และทางอ้อ ม ไม่ ว่ า ประเทศที่ ไ ปลงทุ นจะมี กฎหมายท้อ งถิ่ นก าหนดเกี่ ยวกั บเรื่ อ งสิ ท ธิ มนุ ษยชนไว้ห รื อ ไม่ ก็ตาม โดยปฏิ บัติส อดคล้อง
ตามหลักสิทธิ มนุ ษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Universal Declaration of Human Rights) หลักการชีแ้ นะเรื่ องสิท ธิ มนุ ษ ยชน
สาหรับธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) และข้อตกลงร่วมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
ได้แ ก่ สนธิ สัญ ญาต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การปฏิ บัติ ต่ อ แรงงานและปฏิ ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ ข องชนเผ่ า พื ้น เมื อ ง ( United
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) และข้อ ตกลงโลกแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Global Compact
หรือ UNGC) ซึ่งในปี ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด (Advanced Level) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 6 รวมถึงยังได้รับรางวัล
ชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ ประจาปี 2563 จากกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 2
ในปัจจุบนั ปตท.สผ. ยังเป็ นสมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand)
ร่วมกับอีก 14 องค์กรที่ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้ร่วมจัดตัง้ สมาคมเมื่อปี 2559 เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจของไทย
ได้เข้าใจถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจตามหลักการความยั่งยืนภายใต้ขอ้ ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติอีกด้วย
ปตท.สผ. จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็ นธรรม มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย และดูแล
ไม่ ใ ห้เ กิ ด การคุ ก คามหรื อ ข่ ม ขู่ ร ะหว่ า งพนั ก งานหรื อ ผู้ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ปตท.สผ. รวมถึ ง การว่ า จ้า งคู่ ธุร กิ จ ที่ มีก ารด าเนิ น งานภายใต้
กรอบจริยธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี ้ ยังส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานผ่านตัวแทนพนักงาน
ในคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟั งข้อ คิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ที่เหมาะสมและจาเป็ น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึน้
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. หัวข้อ สิทธิมนุษยชน ที่ https://www.pttep.com/th/Sustainable
development/Governanceriskmanagementandcompliance/Humanrights.aspx
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13) กฎหมำย
ปตท.สผ. ให้ ค วามส าคัญ กั บ การเคารพและปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในทุ ก พื ้น ที่ ที่ เ ข้ า ไปด าเนิ น ธุ ร กิ จ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดเรื่องการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในจริยธรรมธุรกิจ ของ
กลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งบุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. ตัง้ แต่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในทุกพืน้ ที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดาเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ปตท.สผ. ได้ จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานกลางในการก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ( Compliance) ซึ่ ง ได้ แ ก่
ฝ่ ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน โดยมีสายการรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพ ยากรบุ คคล กิจการองค์ก รและก ากั บดู แล และประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร
ตามล าดับ และตั้ง แต่ ปี 2556 บริ ษั ท ฯ ได้ป ระกาศนโยบายการก ากั บ การปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) เพื่ อ แสดงถึ ง
ความมุ่งมั่นที่จะดาเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่ม ปตท.สผ. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ ละคน
ในการส่งเสริมให้การปฏิ บัติงานถูกต้องตามกฎหมาย โดยควบคู่กับการดาเนินกิจกรรมด้า นการส่งเสริ มความตระหนัก รู ้ของพนั ก งาน
ผ่ า น Compliance Program และได้ มี ก ารจั ด ท า Compliance Manual เพื่ อ เป็ น คู่ มื อ ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การปฏิ บัติตามกฎหมาย กฎระเบี ยบภายในองค์ก ร และข้อ ตกลงตามสัญญา โดยมี วัตถุป ระสงค์ให้พ นัก งานมี ความตระหนั กในเรื่อง
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
โดยปี 2563 เพื่ อ รองรับ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายใหม่ ที่ ส าคัญ และมี ผ ลต่ อ การด าเนิ น งานของ ปตท.สผ. เช่ น
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ปตท.สผ. จึงได้จัดทานโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็ นการประกาศ
เจตนารมณ์ของ ปตท.สผ. ที่ให้ความสาคัญในเรื่องการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกทัง้ ยังจัดทาแผนการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ม่นั ใจว่า ปตท.สผ. สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายได้อย่า งครบถ้วนและถูกต้อง
6.1.3 กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
6.1.3.1 กำรเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่ทำงกำรเงิน
การเปิ ด เผยสารสนเทศเป็ น หนึ่ ง ในหลัก การที่ มีค วามส าคัญ ต่ อ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ปตท.สผ. จึ ง ให้
ความส าคัญ กั บ ข้อ มูล ข่ า วสารที่ ต้อ งแจ้ง แก่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยและผู้ถื อ หุ้น ทั้ง ในด้า นความถู ก ต้อ ง ความเพี ย งพอ
ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุ กกลุ่ม ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพัน ธ์ (Investor Relations หรือ IR) และหน่วยงานสื่อสารองค์กรคอยดู แลให้ข้อมู ล และ
ตอบข้อซักถาม
สารสนเทศที่ส าคัญ ของ ปตท.สผ. ประกอบด้ว ยข้อ มูล ทางการเงิน และข้อ มูลที่ ไ ม่ ใช่ ท างการเงิ น ในปี 2563
การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่ว นของงบการเงิ นนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รบั รองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิ ดเผยแก่
สาธารณะ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจาปี ดว้ ย นอกจากนี ้ ปตท.สผ.
ยังเปิ ดเผยงบการเงินประจาปี ฉบับก่อนตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนได้รบั ข้อมูล ทาง
การเงินที่รวดเร็วยิ่งขึน้ ซึ่งข้อมูลก่อนและหลังการตรวจสอบไม่มีผลแตกต่างที่มีสาระสาคัญแต่อย่างใด สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่
ทางการเงินนั้น ปตท.สผ. ได้เปิ ดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนดไว้ ซึ่งได้แก่ การได้มา/จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การจ่ายเงินปั นผล บทวิเคราะห์แ ละ
คาอธิบายของฝ่ ายจัดการ และการบริหารความเสี่ยง จดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมไปถึงสารสนเทศอื่นที่มีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุน นอกจากนี ้ ยังมีการรายงานการกากับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 ด้วย
ข้อมูลต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ที่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญอื่น ๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งได้ปรับปรุ ง
ให้เป็ นปั จจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับ ข้อ มูล ข่าวสารได้ทันต่ อเหตุการณ์ เข้าถึงข้อมูลโดยสะดวกและได้รับประโยชน์มากที่ สุด
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาคัญต่า ง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมและโครงการลงทุน ผลการดาเนินงานที่นาเสนอ
ต่อนักวิเคราะห์รายไตรมาส รวมทั้งเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์ (Webcast) กาหนดการกิจกรรมพบนักลงทุน เอกสารนาเสนอ
ข้อมูล ราคาหลักทรัพย์ล่าสุดและย้อนหลัง รายชื่อของนักวิเคราะห์ซึ่งออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ ปตท.สผ. ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไว้ในรายงานความยั่งยืนประจาปี นอกจากนีย้ ังมีการจัดทา
สื่อเผยแพร่เพื่อให้ความรู เ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับผลประกอบการและการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในรู ปแบบของวิดีโอ และเอกสารเผยแพร่
ในรูปแบบ Infographic แก่นักลงทุนอีกด้วย
ปตท.สผ. มีการจัดทาวารสารนักลงทุนรายไตรมาส ภายใต้ชื่อ Explorer’s Journal ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ ย วกั บ
ผลประกอบการรายไตรมาส ความคืบหน้าของโครงการหลัก การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน และกิจกรรมที่ สาคัญ
ในช่วงเวลานัน้ ๆ รวมทัง้ สาระน่ารูเ้ กี่ยวกับธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม โดยวารสารดังกล่าวได้จัดทาเป็ น 2 ภาษาและเผยแพร่ในเว็บไซต์
พร้อมทั้งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจทั้งทางไปรษณีย์และอีเมล รวมถึงมี การจัดทาแอปพลิเคชันนักลงทุนสัมพันธ์บนมือถือ (PTTEP Investor
Relations Mobile Application) และ Chatbot ซึ่งถือเป็ นการเพิ่มช่องทางให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถรับข้อมูลข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้อย่างต่อเนื่อง
และทันต่อเหตุการณ์อีกช่องทางหนึ่ง
ในรอบปี 2563 ปตท.สผ. ได้เปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 43 เรื่อง และจัดกิจกรรม
เพื่อพบและให้ขอ้ มูลแก่ผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ สรุปได้ดงั นี ้
กิจกรรม

จำนวน (ครั้ง)

•

การเดินทางไปพบผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน (Roadshows/Conferences) ในประเทศ

4

•

การจัด Virtual Conference เพื่อพบผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน

16

(Roadshows/Conferences) ทัง้ ในและต่างประเทศ
•

การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

4

•

งาน Opportunity Day และ SET Digital Roadshow (จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ)

7

•

นักวิเคราะห์ ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน เข้าชมพืน้ ที่ดาเนินงานของ ปตท.สผ. (Site Visit)

1

•

การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู แ้ ก่นักลงทุน (Knowledge Sharing)

3

•

การพบกับนักลงทุนเพื่อให้ขอ้ มูล (Company Visit) และประชุมทางโทรศัพท์

9

(Conference Call)
เนื่อ งด้ว ยสถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติด เชื อ้ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) รู ปแบบการจัดกิจกรรม
ในปี 2563 โดยส่วนใหญ่จัดในรู ปแบบของการประชุมออนไลน์ หรือ Virtual Conference และการให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์แก่นักลงทุน
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ทัง้ นี ้ ในงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถามแก่ผูถ้ ือหุ้นที่ มี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับ ปตท.สผ. ซึ่งถือเป็ นการเพิ่มช่องทางในการเปิ ดเผยข้อมูลของ ปตท.สผ. แก่ผูถ้ ือหุน้ อีกด้วย
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ซึ่งเป็ นส่วนส าคัญ
ของการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทในการดาเนินการอย่างดีที่สดุ
6.1.3.2 นักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รบั ผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ ปตท.สผ. ให้แก่
นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป ตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. โดยรับผิดชอบในการสร้างความเชื่อมั่น
ให้นักวิเคราะห์และผูล้ งทุน รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน นอกจากนี ้ ยังรับผิดชอบประสานงานและให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์แก่ผูบ้ ริหารของ ปตท.สผ.
นักลงทุนหรือผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้ ดังนี ้
1) หัวหน้ำงำนนักลงทุนสัมพันธ์:
นายธนัตถ์ ธารงศักดิ์สวุ ิทย์ โทรศัพท์: +66-2537-4259
2)
หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์:
โทรศัพท์: +66-2537-7641, +66-2537-5983, +66-2537-4891 และ +66-2537-5522
อีเมล: ir@pttep.com โทรสาร: +66-2537-4444

6.2

จริยธรรมธุรกิจ

ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจอย่างมีจ ริย ธรรม โดยถือว่าจริยธรรมธุ รกิจเป็ นกรอบ พฤติกรรมและเป็ น แนวทาง
การดาเนินธุรกิจที่ดี สาหรับให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพและจริยธรรม โดยมีการเคารพ
สิ ท ธิ แ ละปฏิ บัติ ต่อ ผู้มีส่ วนได้เ สีย ทุ กกลุ่มอย่า งเสมอภาค เป็ น ธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่ ง จะสร้า งให้เกิ ดความเชื่ อมั่น และการยอมรับ
ในการด าเนิ นงานที่ มีประสิ ท ธิ ภาพและโปร่ งใสของกลุ่ม ปตท.สผ. และสร้า งคุ ณ ค่าระยะยาวให้แก่ ผู้มีส่ วนได้เสี ย ทุ กกลุ่ม อย่ างยั่งยืน
และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นส่วนหนึ่งของ “การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE)”
ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีจรรยาบรรณบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรตัง้ แต่ปี 2532 และมีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี
โดยฉบับปั จจุบันได้รับอนุ มัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่ อวัน ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และถือเป็ นระเบีย บสูงสุด ที่ใช้ในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยรายละเอียดการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ปรากฏในเอกสารแนบ 5
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ประกอบด้วยหลักการ ตัวอย่างแนวปฏิบัติ และตัวอย่างคาถาม รวมถึงข้อมูลเพื่อการศึ ก ษา
เพิ่ มเติ มและหน่ ว ยงานผู้รับ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะเรื่ อ งจ านวน 10 เรื่ อ งที่ ส ะท้อ นถึ ง คุ ณ ค่ า องค์ก รในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ม ปตท.สผ.
ซึ่งกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องยึดถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
1) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และการเคารพวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่าง
2) ความเป็ นกลางทางการเมือง
3) ทรัพยากรบุคคล
• สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
• ความเป็ นส่วนตัว การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน และการไม่ ข่มขู่คุกคาม
• ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์
• การทางานอื่น ๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกของผูบ
้ ริหารและพนักงาน
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4) การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน
• การบันทึก การใช้ การเปิ ดเผย และการเก็บรักษาข้อมูล
• การใช้และการดูแลรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา
• การซือ้ ขายหลักทรัพย์และการใช้ขอ้ มูลภายใน
5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) การจัดหาและสัญญา
7) การต่อต้านคอร์รปั ชัน
8) การแข่งขันทางการค้า
9) การป้องกันการฟอกเงิน
10) ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. ได้แจกจ่ายหนังสือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนเพื่อใช้อ้างอิงและถื อปฏิบัติด้วย ซึ่งทุกคนต้องลงนามในพัน ธสัญ ญาที่จ ะยึดถื อการกากั บดูแ ลกิจการที่ดี และจริย ธรรมธุรกิ จ ของ
กลุ่ม ปตท.สผ. เป็ น หลัก ปฏิ บัติใ นการดาเนิ น งานด้ว ยมาตรฐานขั้น สูง สุด นอกจากนี ้ไ ด้แ จกจ่ ายให้แ ก่ผู้ร่ วมทุ น หน่ ว ยงานก ากับดูแล
หน่วยงานที่ ปตท.สผ. ติดต่อเป็ นประจา และผู้ที่สนใจเมื่ อติดต่อ ขอมา รวมทั้งได้เผยแพร่ บ นเว็ บไซต์ของ ปตท.สผ. ภายใต้หัวข้อ เรื่ อ ง
การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และผูท้ ี่สนใจได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
ให้แก่กรรมการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
กรรมการและบุคลากรมีการยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว และได้ขยายการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผูค้ า้ ผูร้ ่วมทุน
และตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นต้น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีตลอดห่วงโซ่ธุรกิจและสังคมโดยรวม โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
หัวข้อย่อย “การสื่อสาร การให้ความรู ้ และการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง” ภายใต้หวั ข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน”
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูต้ ิดตามประเมินผลผ่านการรายงานผลการดาเนินงานด้าน CG&BE ที่แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เป็ น ประจ าทุ กไตรมาส โดยหน่ วยงานเลขานุ การบริ ษัท มี ห น้า ที่ร ายงานผลให้คณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลและการพัฒ นาอย่างยั่งยืน
และคณะกรรมการบริ ษัท ทุ กไตรมาส ท าให้ส ามารถติดตามผลการดาเนิ น งานให้เห็ น ผลอย่างเป็ น รู ปธรรม นอกจากนี ค้ ณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังได้มีการพิจารณาแผนการดาเนินงาน โดยนาผลการประเมินที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มาเป็ นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุ งและพัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ

6.3

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
6.3.1 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒ นำกำรที่ สำคัญ เกี่ ยวกับ กำรทบทวนนโยบำย แนวปฏิบัติ และระบบกำรกำกั บ ดู แ ล
กิจกำร หรือกฎบัตรคณะกรรมกำรในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดาเนินงานของบริษัทฯ

ให้มีประสิทธิภ าพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย จึงได้มีการทบทวนและพัฒนานโยบาย
ระเบี ย บ แนวปฏิ บัติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ประจ า เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น การของบริ ษั ท ฯ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ ้น โดยในปี 2563 มี พัฒ นาการ
และการเปลี่ยนแปลงด้านการกากับดูแลกิจการที่สาคัญดังนี ้

ส่วนที่ 2 หน้า 18

������������������

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

161

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

1) การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ในปี 2563 คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อเพิ่มประสิท ธิ ภ าพ
การด าเนิ น งานของคณะกรรมการ โดยได้ค วบรวมคณะกรรมการก าหนดค่ าตอบแทนแล ะคณะกรรมการสรรหาเป็ น คณะกรรมการ
ชุด เดีย วกัน เนื่อ งจากมีค วามเชื่อ มโยงระหว่า งกัน และเปลี่ย นชื่อ เป็ น คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน นอกจากนี ้ เพื่อให้
ความส าคัญ ในเรื่ อ งการด าเนิ น การด้า นการพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น ของ ปตท.สผ. ให้เ ป็ น รู ป ธรรม จึ ง ได้ข ยายขอบเขตความรับ ผิ ด ชอบ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้ครอบคลุมเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็ นคณะกรรมการ
บรรษั ท ภิ บ าลและการพัฒ นาอย่างยั่งยื น โดยได้ขออนุ มัติต่อ ที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้น ในการประชุมปี 2563 เพื่ อ แก้ไ ขข้อ บัง คับบริ ษัท ในเรื่อง
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
2) การทบทวนระเบียบการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE)
ปตท.สผ. ได้ก าหนดให้มีการทบทวนระเบีย บ CG&BE เป็ น ประจ าทุ ก ปี เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ มาตรฐานสากลและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับปรุ งที่สาคัญในปี 2563 ได้แก่ การปรับปรุ งถ้อยคาเกี่ ยวกับคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง
การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การปรับปรุ งจริยธรรมธุรกิจ (BE) เรื่องการใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน ในส่วนของหลักการและ
ตัวอย่างแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเรื่องการจัดหาและสัญญาในส่วนของหลักการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ที่ใช้บงั คับอยู่ ณ ปัจจุบนั เป็ นต้น
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังได้ปรับปรุ งแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันซึ่ งถือเป็ นส่วนหนึ่งของการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้มีความถูกต้องเหมาะสมและมีความชัดเจนในการนาไปปฏิบตั ิมากยิ่งขึน้ ด้วย
3) การประเมินผลการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ในปี 2563 ปตท.สผ. ได้ด าเนิ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น การด้า นการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
เพื่อพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เป็ นครั้งที่ 2 (ครั้งแรกดาเนินการในปี 2560) โดยว่าจ้างให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอกซึ่งมี
ความเป็ นอิสระทาการสารวจความคิดเห็นกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็ นหน่วยงานกากับ
ดูแลหลัก ผู้ร่วมทุน ผู้ค้า พนักงาน และชุมชนในพื ้นที่ ปฏิ บัติการทั้งในและต่างประเทศ โดยผลการสารวจพบประเด็ น ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ผู้มีส่วนได้เสียต้องการให้มีการสื่อสารเรื่องช่องทางการรับเรื่องร้ องเรียนเพิ่มมากขึน้ รวมทั้งชุมชนต้องการให้มีการขยายพืน้ ที่ การดาเนิน
โครงการเพื่อ สัง คม (CSR) เพิ่มขึ น้ เป็ น ต้น ซึ่ง ปตท.สผ. ได้นาข้อ คิด เห็น ดัง กล่า วมาพิจ ารณาจัด ทาแผนพัฒ นาการดาเนิน งาน และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการบริษัท
6.3.2 กำรปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญและยึดมั่นในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ( CG&BE) รวมถึง
แนวปฏิ บัติ ที่ ดี (Best Practice) ในระดับ สากล โดยการน าแนวปฏิบัติ ที่ ดีมาปรับ ใช้นั้น จะค านึ ง ถึง ความเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้อม
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประโยชน์ต่อบริษั ทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมด้วย โดยมีเรื่องที่ ปตท.สผ. ดาเนินการตาม
แนวปฏิบตั ิที่ดีเพิ่มเติม เช่น
1) ปตท. ถือหุ้น ปตท.สผ. (ทั้งทางตรงและทางอ้อ ม) ในสัดส่วนร้อยละ 65.29 จึงทาให้มีสัดส่วน Free Float น้อยกว่ า
ร้อยละ 40 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม สัดส่วน Free Float ในปัจจุบนั มีเพียงพอที่ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยจะใช้สิทธิยบั ยัง้ ใน
ธุรกรรมที่เป็ นรายการที่สาคัญได้ โดย ปตท.สผ. ให้ความสาคัญ ต่อการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความสาคัญและดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์กับผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอยู่เสมอ และได้รบั การยอมรับจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย
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2) ปตท.สผ. ให้ความส าคัญ กับ การจัดส่ง หนัง สือ เชิญ ประชุม ให้ผู้ถือ หุ้นล่ วงหน้า เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้นมีเ วลาศึก ษาข้อ มูล
อย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสม รวมทั้ ง ก าหนดวั น จั ด การประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ในช่ ว งเดื อ นมี น าคมของทุ ก ปี เ พื่ อ ให้ผู้ถื อ หุ้น สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้สะดวก โดยกาหนดการประชุมไม่ให้ทบั ซ้อนกับการประชุมของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ และเพื่อได้รบั สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
โดยเร็ว เช่น สิทธิ ในการได้ร ับเงินปั นผล อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจในหลายประเทศ การตรวจสอบงบการเงินของ
ปตท.สผ. จึงต้องใช้ระยะเวลาในการสอบทานอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวมด้วย ทาให้ ปตท.สผ. ต้องวางแผนการจัดทา
รายงานต่าง ๆ อย่างดี โดยปั จจุบัน ปตท.สผ. สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ล่วงหน้า 21 วัน ก่อนประชุมสาหรับกาหนด
การจัดประชุมครัง้ แรก อย่างไรก็ดี มีการเลื่อนการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ส่งผลให้ ปตท.สผ. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้า 12 วัน ก่อนวันประชุมที่มีการเลื่อนมา อีกทัง้ ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้าด้วย
3) ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กาหนดให้เลือกตัง้ กรรมการโดยวิธีคะแนนเสี ยงข้างมาก (Majority Vote) โดยผูถ้ ือหุน้ แต่ละคน
มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ และผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลได้ ซึ่งบุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียง
สูงสุดตามลาดับลงมาเป็ น ผู้ไ ด้ร ับเลือ กตั้งเป็ น กรรมการเท่ ากับ จ านวนกรรมการที่ จะพึ งเลือ กตั้ง ปตท.สผ. จึงไม่ได้กาหนดวิ ธีก ารลง
คะแนนเสียงโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ดี ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้
รายย่อยมาโดยตลอด เช่น การให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการได้ล่วงหน้า
4) การตรวจสอบสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมอย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการมอบฉันทะหลายทอดนัน้ เป็ นไป
โดยถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผูถ้ ือหุน้ รายอื่นที่เข้าประชุมผูถ้ ือหุน้
5) การกาหนดการเกษียณอายุของกรรมการที่ 70 ปี และถือว่าขาดคุณสมบัติทนั ทีเมื่อมีอายุครบ 70 ปี บริบรู ณ์
6) การกาหนดวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องของกรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการที่ดารงตาแหน่ง
ต่อเนื่องจนครบ 9 ปี จะไม่ได้รบั การพิจารณาเลือกตัง้ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีก ทัง้ นี ้ การกาหนดระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ของกรรมการอิสระน้อยลง (เช่น ไม่เกิน 6 ปี ) เป็ นอีกประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสาคัญและอาจพิจารณาดาเนินการเมื่อมีความเหมาะสม
โดยคานึงถึงเรื่องการมีกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งจาเป็ นสาหรับธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมเป็ นสาคั ญ เพื่อประโยชน์สงู สุด
ของ ปตท.สผ. และผูม้ ีส่วนได้เสียเป็ นสาคัญ
7) การกาหนดให้มีจานวนกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอยู่
8) ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับความเป็ นอิสระของประธานกรรมการเสมอ โดยให้พิจารณาสรรหาประธานกรรมการ
จากกรรมการอิสระเป็ นล าดับแรกเสมอ ยกเว้นมีเหตุผ ลหรือ มี ค วามเหมาะสมในประเด็ นอื่ น จึงจะพิจารณาจากรายชื่อ กรรมการอื่ น
รวมทัง้ พิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ความรูค้ วามเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประสบการณ์ทางาน รวมถึงลักษณะการเป็ นผูน้ าที่ดี
เป็ นต้น เพื่อ ให้ได้บุคคลที่มีคุณ สมบัติเหมาะสม รวมทั้ งมีกระบวนการต่าง ๆ ในการตรวจสอบการทาหน้าที่ด้วย เช่น การประเมินผล
การปฏิบัติงานของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อ ให้ม่ ันใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อ ย่างเป็ นอิสร ะได้อ ย่างแท้จริง โดยมี
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “ความเป็ นอิสระของประธานกรรมการ” ซึ่งปั จจุบนั ประธานกรรมการของ ปตท.สผ. มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการ
อิสระด้วย
9) คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของทักษะความชานาญที่หลากหลาย (Skill Mix) เป็ นประจา
ทุกปี โดยกาหนดนิยามของทักษะหรือความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่างชัดเจน และกาหนดเป้าหมาย (Target) สาหรับ Skill Mix ในแต่ละปี
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการสรรหาและพัฒนากรรมการ รวมทั้งให้ความสาคัญ
กับ ความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยไม่ มี น โยบายกี ด กั น ทางเพศ สัญ ชาติ เชื ้อ ชาติ เผ่ า พัน ธุ์ ถิ่ น ก าเนิ ด
หรือพืน้ ฐานทางด้านวัฒนธรรมด้วย
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10) ปตท.สผ. มีแนวปฏิบตั ิที่ดีเรื่ององค์ประชุมขัน้ ต่าในการลงมติการประชุม ว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) นอกจากนี ้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ยังกาหนดว่า ในกรณี
ที่กรรมการขาดประชุมเกินกว่า 3 ครั้งติดต่อ กันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถื อ ว่าขาดคุณ สมบัติการเป็ นกรรมการโดยอัตโนมัติ และ
กาหนดให้ก ารเข้าร่วมประชุม เป็ น ตัวชี ้วัดในการประเมิ นผลการปฏิบัติง านของคณะกรรมการ (Board Performance Target) อีกด้ว ย
ประกอบกับ ปตท.สผ. ได้กาหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการ
สามารถวางแผนตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในรอบปี 2563 กรรมการ ปตท.สผ. เกินกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ทุกครัง้ และก่อนการลงมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ซกั ถามและอภิปรายอย่างกว้างขวาง
เพื่อให้การลงมติของที่ประชุมเป็ นเอกฉันท์ดว้ ย
11) การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งมี ก ารด าเนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง
โดยวัด ผลจากแบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านทั้ง การประเมิ น ตนเองและแบบไขว้ การประเมิ น ประธานกรรมการ และการประเมิ น
คณะกรรมการทั้ง คณะ ประกอบการวัดผลตาม Board Performance Target โดยครอบคลุม การประเมิ น ในทุกมิ ติ ทั้ง ทางด้า นผลการ
ดาเนินงานและการกากับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการนาผลที่ได้จากการประเมินมาหารือในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ ยวข้อ ง เพื่อ ปรับปรุ งการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึน้ นอกจากนี ้ ยังได้ร ับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่เป็ นกลาง เช่น การสารวจ
ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิ จการบริษัทจดทะเบียนประจาปี (CGR) ดาเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึง
การประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard โดยได้นาผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงการปฏิบตั ิงานของกรรมการด้วย
12) การจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอิสระ 4 ครัง้ และประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 2 ครัง้ ในปี 2563
เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่สาคั ญและเป็ นประโยชน์ต่อ บริษัท ฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ รายย่อย รวมถึงการยกระดับ
การกากับดูแลกิจการที่ดี และได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ทราบถึงผลการประชุมด้วย
13) ปตท.สผ. กาหนดนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนของ CEO และผูบ้ ริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้ ผูกกับผลประกอบการของ ปตท.สผ. (Tied to Performance) และได้เปิ ดเผยสัดส่วนเปรียบเทียบ (Ratio)
ของค่าตอบแทน CEO ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของผูบ้ ริหารระดับสูง และอัตราค่าตอบแทน CEO ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทัง้ หมดด้วย
14) ปตท.สผ. ไม่มีโครงการให้สิทธิแก่ผบู้ ริหารในการซือ้ หลักทรัพย์ของ ปตท.สผ. อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กาหนดโครงสร้าง
ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ สภาพธุ ร กิ จ และแข่ ง ขัน ได้ ซึ่ ง ได้ร ับ การกลั่น กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัท
6.3.3 รำงวัลต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
1) ได้รบั รางวัลองค์กรโปร่งใส จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการ
ประกาศรางวัลครัง้ ที่ 9 ที่ผ่านมา ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รบั รางวัลนีต้ ่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 และเป็ นครัง้ ที่ 3 ที่ได้รบั รางวัลดังกล่าว โดยรางวัลองค์กร
โปร่งใสเป็ นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความโดดเด่นในการดาเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และ
ปฏิบตั ิภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และตามแนวทางจริยธรรมที่เป็ นสากล
2) ได้รบั รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ ประจาปี 2563 จากกรมคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยได้รบั รางวัลนีต้ ่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 จากการดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์คดั เลือกที่สอดคล้องกับหลักการขององค์การสหประชาชาติ คือเป็ นองค์กรที่มีการกาหนดแนวปฏิบตั ิในการป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชน มีการปลูกฝั งความรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคลากร มีมาตรการบริหารจัดการสอดส่องดูแล
หน่วยงานในระบบ และมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสาหรับผูท้ ี่มีส่วนได้เสีย
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3) ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจ าปี 2563 โดยได้รับ การประเมิ น ในระดับ
5 สัญ ลัก ษณ์ หรื อ “ดี เ ลิ ศ ” ซึ่ ง เป็ น ระดับ สูง สุด โดย ปตท.สผ. ได้รับ การประเมิ น ในระดับ สูงสุดต่ อ เนื่ อ งมาตั้ง แต่ก ารประเมิ น ครั้ง แรก
ของ IOD ในปี 2544
4) ได้รบั การประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ประจาปี
2562 โดยได้ รั บ รางวั ล ASEAN Top 20 PLCs และรางวั ล ASEAN Asset Class PLCs ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก ASEAN Capital
Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒ นาเอเชี ย (ADB) เพื่ อ ยกย่ อ งและประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นในอาเซี ย น
ที่ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดู แลกิจการที่ดี โดยประเมินตามหลัก เกณฑ์มาตรฐานสากลของ the Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD)
5) ได้ รั บ 3 รางวั ล ในงาน 15th ASIAN ESG Award 2019 จากนิ ต ยสาร Corporate Governance Asia ซึ่ ง รางวั ล
ประกอบด้วย (1) รางวัลด้านธรรมาภิบาลระดับเอเชีย “Asia’s Icon on Corporate Governance” ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 8 (2) รางวัลผูน้ าองค์กร
ดีเด่นในเอเชียแห่ง ปี “Asian Corporate Director Recognition Award” ซึ่งมอบให้นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริหาร (CEO)
ในฐานะผูน้ าที่ให้ความสาคัญกับการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (3) รางวัล ESG Influencer ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รบั รางวัลดังกล่าว
เป็ นครัง้ แรก
6) ได้รับ ยกย่ อ งให้เ ป็ น ตัว อย่ า งที่ ดี ใ นการจั ดประชุ มสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 ตามเกณฑ์ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การจั ด ประชุ มสามัญ ผู้ถือ หุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่ ง เสริ มผู้ล งทุ น ไทย โดยได้ค ะแนนเต็ มร้อ ยละ 100 ซึ่ ง ได้รับ คะแนนเต็ม
เป็ นครัง้ ที่ 9
7) ได้รับ คัด เลื อ กให้เ ป็ น สมาชิ ก ในกลุ่ มดัช นี ค วามยั่ง ยื น ดาวโจนส์ หรื อ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจนา้ มันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุ รกิจครบวงจร (World Oil and Gas Upstream & Integrated Industry)
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 7 สะท้อ นถึ ง ความมุ่ง มั่น ของ ปตท.สผ. ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จโดยให้ความส าคัญกั บการพัฒ นาสังคมและสิ่ ง แวดล้อม
และการกากับดูแลกิจการที่ดี ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็ นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับ ในระดับสากล ซึ่งใช้
วัดประสิทธิผลการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 4,500 บริษัทชัน้ นาทั่วโลก โดยการคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI
จะพิ จ ารณาจากผลประกอบการที่ ดี ควบคู่ ไ ปกั บ การด าเนิ น งานด้า นสัง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม ทั้ง นี ้ DJSI เป็ น ดัช นี ห ลัก ซึ่ ง กองทุ น ที่ ให้
ความสาคัญกับความยั่งยืนจะอ้างอิงถึงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน
8) ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสมาชิกของดัช นีความยั่งยืน ระดับโลก FTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 5 จาก
บริ ษั ท ฟุ ต ซี่ รัส เซล (FTSE Russell) ซึ่ ง เป็ น ผู้จั ด ท าดัช นี ดัง กล่า ว โดยให้ก ารรับ รองว่ า ปตท.สผ. มี คุ ณ สมบัติ ต รงตามข้อ ก าหนดของ
FTSE4Good Index Series ซึ่งเป็ นดัชนีที่ใช้ชวี ้ ดั ผลการดาเนินงานทัง้ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and
Governance หรือ ESG) การจัดอันดับนีม้ ีขนึ ้ เพื่อให้นักลงทุนและหลักทรัพย์จัดการกองทุนใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุ น
รวมทัง้ เป็ นกรอบการดาเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
9) ได้ รั บ 4 รางวั ล จากนิ ต ยสาร The Asset ของฮ่ อ งกง ได้ แ ก่ 1) The Asset Platinum Award ส าหรั บ ความมุ่ ง มั่น
ในการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จนเป็ นที่ประจักษ์แก่สังคมในวงกว้าง 2) The Asset Best Initiative in
Innovation สาหรับการริเริ่มนาเทคโนโลยีออกสู่ตลาดที่ช่วยยกระดับบริษัทอย่างก้าวกระโดด หรือมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทันสมัย หรื อ
เปิ ดมุมมองใหม่ ๆ ในการดาเนินธุรกิจ 3) The Asset Best Investor Relations Team Award สาหรับทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทางานกับ
นักวิเคราะห์ นักลงทุนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางที่ทันสมัย เช่น Social Media หรือ Web-delivered Service 4) The Asset
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Best CEO Award ส าหรับ ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร (CEO) ที่ มีค วามสามารถ เป็ น ผู้น าที่ ส ร้า งแรงบัน ดาลใจ คิ ด เชิ ง กลยุท ธ์ สร้า งที ม
ในการทางาน สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
10) ได้รับ 4 รางวัลจากงาน Asian Excellence Awards 2020 ครั้งที่ 10 ได้แก่ รางวัล Asia’s Best CEO (ได้รับต่อเนื่อง
เป็ น ปี ที่ 3) รางวัล Asia’s Best CFO (ได้รับ ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 7) รางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) (ได้รับ ต่ อ เนื่ อ ง
เป็ นปี ที่ 8) และรางวัล Asia’s Best CSR ทัง้ นี ้ งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึน้ โดย Corporate Governance Asia Magazine ซึ่งเป็ นนิตยสาร
ด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย สะท้อนถึงความสาเร็จและความเป็ นเลิศด้านการบริหารองค์กร การจัดการทางด้าน
การเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคมของ ปตท.สผ.
11) ได้รับ 2 รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในสาขา Thailand’s Best Employer Brand และสาขา Best Use of
Technology for Recruitment จากการประกาศรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2020 ซึ่งจัดโดย World HRD Congress
และ Employer Branding Institute - INDIA องค์ก รด้ า นการส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมและแนวปฏิ บั ติ ด้ า นกล ยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคลระดับนานาชาติ รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเป็ นองค์กรที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร และนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
12) ได้ รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ Golden Peacock Global Award for Corporate Social Responsibility 2019 จากการเป็ น
องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในงาน the IOD’s 14th International Conference on Corporate Social Responsibility ณ นครมุมไบ
ประเทศอินเดีย
13) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ Platinum Winner ในเวที Energy and Environment Foundation Global CSR Awards
2020 จากการดาเนินโครงการแหล่งเรียนรู เ้ รือหลวงไทยใต้ทะเล ซึ่ง ปตท.สผ. ร่วมกับกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และชุมชน วางเรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูดที่ปลดประจาการใต้ทะเล จังหวัด ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็ นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ทะเลและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ใต้ทะเล โครงการนีย้ งั ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนปี ละกว่า 59 ล้านบาท
14) ได้รับ รางวัล ชนะเลิ ศ ประเภท 3G Best Social Empowerment Award จากการด าเนิ น โครงการศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้
เพาะฟั กลูกปู เพื่อรักษาทรัพยากรทางทะเลให้สมบูรณ์ต่อเนื่องและสร้างคุณค่าให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ในงานประกาศรางวัล Global Good
Governance (3G) Awards 2020 ซึ่งจัดขึน้ ณ กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดย ปตท.สผ. ได้รับรางวัลจากเวที
ดังกล่าวต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 การประกวดรางวัล 3G Awards จัดขึน้ โดย Cambridge IF Analytica บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศ
อังกฤษ โดยมีการพิจารณามอบรางวัลกว่า 103 ประเภทในด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
15) ได้ รั บ รางวั ล ด้า นโครงการเพื่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ประเภท Innovation in Community Relations or Public
Service Communications ในระดับ Silver จาก The Asia-Pacific Stevie Awards 2020 สหรัฐอเมริกา จากการดาเนินโครงการศูนย์การเรียนรู ้
เพาะฟั กลูกปู ต าบลหัวเขา อ าเภอสิ งหนคร จั งหวัดสงขลา ซึ่ ง ปตท.สผ. ได้ร่ วมกั บชุ มชนในการส่ งเสริ มการเพาะฟั กลูกปู เพื่ อเพิ่ มความ
อุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล และช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวประมงพืน้ บ้านไปพร้อมกัน
16) ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ Asia’s Best CSR Practices Awards ในด้ า น Community Development จากโครงการ
ศูนย์การเรียนรูเ้ พาะฟั กลูกปู
17) ได้รบั รางวัลชนะเลิศ Asia’s Oil & Gas Excellence Awards ในด้าน Corporate Social Responsibility จากโครงการ
ศูนย์การเรียนรูเ้ พาะฟั กลูกปู
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18) ได้รับรางวัลด้านความรับ ผิดชอบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อ ม ประเภท Green Leadership จาก Asia Responsible
Enterprise Awards 2020 (AREA 2020) จากประเทศสิ ง คโปร์ ในโครงการฟื ้ น ฟู ป่ าเพื่ อ การเรี ย นรู ้เ ชิ ง นิ เ วศสวนศรี น ครเขื่ อ นขั น ธ์
(บางกะเจ้ า ) ซึ่ ง ปตท.สผ. ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา ส านั ก โครงการพระราชด าริ แ ละกิ จ การพิ เ ศษ กรมป่ าไม้ และมหาวิ ท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2556 ในการอนุรักษ์พืน้ ที่สีเ ขียวในคุ้ง บางกะเจ้า ตามแนวพระราชดาริส มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยฟื ้ นฟูป่าให้เป็ นแหล่งเรียนรู เ้ ชิง นิเวศตามแนวคิดห้องเรียนธรรมชาติ ปรับปรุ งภูมิทัศ น์
และเส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ รวมถึ ง เส้ น ทางส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ร ถเข็ น จั ด ท านิ ท รรศการกลางแจ้ ง ส าหรั บ ประชาชนทุ ก คน ตลอดจน
การสร้างจิตสานึกเพื่อการอนุรกั ษ์พนื ้ ที่สีเขียวคุง้ บางกะเจ้าแก่เยาวชนในท้องถิ่น
19) ได้รับ 4 รางวัล ระดับเงิน Global CSR Awards ด้า น Best Country Award ส าหรับ การดาเนิ น โครงการด้า น CSR
(Thailand Overall CSR Excellence) ด้า น Best Environmental Excellence จากโครงการฟื ้ น ฟู ป่ าเพื่ อ การเรี ยนรู ้เ ชิง นิ เ วศสวนศรี นคร
เขื่อนขันธ์ ด้าน Best Community Program จากโครงการขยะสู่พลังงาน และจากโครงการ Sobis Pammase ในประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย
20) ได้รับ 5 รางวัล ชนะเลิ ศ Golden Globe Tigers Awards ในด้า น Oil & Gas Leadership CSR Project of the Year
และ Excellence & Leadership in CSR Community Development จากโครงการศูนย์การเรียนรู เ้ พาะฟั กลูกปู ด้าน Best Environment
Friendly จากโครงการฟื ้ นฟูป่าเพื่อการเรียนรูเ้ ชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ และรางวัลด้าน Concern for Health จากโครงการคลินิกรักษา
ฟรีในประเทศอินโดนีเซีย และโครงการ 100 Smiles ในประเทศเมียนมา
21) ได้รับ 2 รางวัลชนะเลิศระดับทองด้าน Social Impact และด้าน Sustainability จากโครงการฟื ้ นฟูป่าเพื่อการเรียนรู ้
เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จาก International Business Excellence Awards 2020 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
22) ได้รบั รางวัลชนะเลิศ Asia’s Best CSR Awards ด้านโครงการเพื่อสังคม จากงาน 10th Asian Excellence Award 2020
23) ได้รบั 2 รางวัลจากงาน SET Awards 2020 ได้แก่ รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company
Awards) จากนวัตกรรมหุ่นยนต์นอติลสุ (Nautilus) หุ่นยนต์ซ่อมท่อใต้ทะเลตัวแรกของโลก และรางวัลบริษัทจดทะเบีย นด้านนัก ลงทุ น
สั ม พั น ธ์ ย อดเยี่ ย ม (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่ ม บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ มี มู ล ค่ า ตลาดสู ง กว่ า 1 แสนล้ า นบาท
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 4 และได้รับการพิจารณาให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็ นปี ที่ 5 ทั้งนี ้ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัล SET Awards 2020 โดยพิจารณามอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียน
ที่มีผลประกอบการที่โดดเด่น ดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (ESG)
24) ได้รับ 2 รางวัล จากนิ ตยสาร IR Magazine ในงาน IR Magazine Forum & Awards South East Asia 2020 ได้แก่
Best Investor Event และ Best Use of Multimedia for IR (ได้ รั บ ต่ อ เนื่ อ งเป็ นปี ที่ 2) รางวั ล ดั ง กล่ า วมอบให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ที่ มี ผ ลงาน
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการจัดกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการนาเสนอข้อมูลและสื่อสารแก่นักลงทุนอย่างสร้างสรรค์ โดยรางวัลนีไ้ ด้รับการคัดเลือกและพิจารณาจากคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการลงทุนและทีมบรรณาธิการจากนิตยสาร IR Magazine
25) ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่ งชาติป ระจาปี 2563 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น โดย ปตท.สผ. ได้รับรางวัลเกียรติ คุ ณ
ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา ปตท.สผ. ได้มุ่ง เน้น การบริ ห ารจั ด กา รนวัต กรรมภายในองค์ก รให้ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์แ ละเป้ า หมาย
ในการดาเนินธุรกิจด้านสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ซึ่งให้ความสาคัญกับการนางานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงมาปรับใช้ในการทางาน รวมทั้ง
การบริหารศักยภาพของบุคลากร การจัดการข้อมูล และการประยุกต์ใช้เ ทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโน โลยีปั ญญาประดิษฐ์ และหุ่ น ยนต์
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เพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการท างานและรองรับการเปลี่ ยนแปลงของธุ ร กิจที่ อ าจจะเกิด ขึน้ ในอนาคต ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ต่อ
การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ
26) ได้ใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในโอกาสที่ ปตท.สผ. ได้ร่วม
โครงการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมลดก๊ า ซเรื อ นกระจก ( Low Emission Support Scheme: LESS) ทั้ ง ที่ ส านั ก งานใหญ่ และฐานสนั บ สนุ น
การพัฒนาปิ โตรเลียมจังหวัดสงขลา และจังหวัดระนอง กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งในปี นี ้
ปตท.สผ. สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้รวม 340,310 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
27) ได้รับ ใบรับ รองการตรวจประเมิ น ระบบการบริห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 ใน
โครงการเอส 1 ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต น ้า มัน ดิ บ บนบก จากสถาบัน มาตรฐานอัง กฤษ (BSI) การรับ มอบใบรับ รองครั้ง นี ้แ สดงให้เ ห็ น ว่ า
โครงการเอส 1 มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล โดยมีการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างเป็ นระบบ
มีการจัดทาแผนป้องกันและเตรียมความพร้อ มสาหรับการจัดการภาวะวิกฤต และมีการฟื ้ นฟูกระบวนการให้ธุรกิจดาเนินต่อ ไปได้ เพื่อ
ตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ซึ่งที่ผ่านมา ปตท.สผ. สานักงานใหญ่ ที่กรุงเทพฯ โครงการฐานสนับสนุ น
การพัฒนาปิ โตรเลียม จังหวัดสงขลา และโครงการเมียนมา ของ ปตท.สผ. ได้รบั ใบรับรองมาตรฐานดังกล่าวนีเ้ ช่นกัน
28) ได้รบั รางวัลประกาศเกียรติคุณ “กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบตั ิเหตุจากการทางานให้เป็ นศูนย์ ประจาปี 2563 (Zero
Accident Campaign 2020)” ระดับเงิน จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การ
มหาชน) หรือ สสปท. ให้กับโครงการฐานสนับสนุ นการพัฒ นาปิ โตรเลีย ม สงขลา ซึ่งเป็ นฐานสนับสนุน แบบครบวงจรสาหรับกิจ กรรม
การสารวจและผลิตปิ โตรเลียม การขนส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ ปตท.สผ. และบริษัทอื่นในพืน้ ที่อ่าวไทย โดยในปี นี ้ โครงการฐานสนับสนุ น
การพัฒนาปิ โตรเลียม สงขลา ได้รบั เลื่อนระดับจากระดับทองแดงเป็ นระดับเงิน และได้รบั รางวัลติดต่อกันเป็ นปี ที่ 5 จากชั่วโมงการท างาน
การสะสมที่ปราศจากการเกิดอุบตั ิเหตุ จานวน 2,675,040 ชั่วโมง
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7. โครงสร้างการจัดการ
7.1

โครงสร้างการจัดการ
แบบ 56-1 One Report ประจ
ำปี 2563

7. โครงสรา้ งการจดั การ

โครงสร้างการจัดการ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

คณะกรรมการบริษัท

Insert จำก file ชื่อ 7.1_TH_โครงสร้ำงกำรจัดกำร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานตรวจสอบ
สายงานความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สายงานกฎหมาย
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กิจการองค์กร และก�ำกับดูแล

กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
สายงานพัฒนา
ธุรกิจ 1

สายงานพัฒนา
ธุรกิจ 2

สายงาน
กลยุทธ์องค์กร

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

สายงานบัญชี

สายงาน
เลขานุการบริษัท

กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ

สายงานการเงิน

สายงานบริหาร
เทคโนโลยี

สายงานบริหาร
ซัพพลายเชน

สายงานวิศวกรรม
และปฏิบัติการ
หลุมเจาะ

ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการส�ำรวจ

กลุ่มงานโครงการผลิต

กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์
และการพัฒนา

สายงานเทคนิคองค์กรด้าน
ธรณีศาสตร์และวิศวกรรม
แหล่งปิโตรเลียม

โครงการผลิต
นอกชายฝั่ง ประเทศไทย

โครงการ
เมียนมา

สายงานวิศวกรรม
และก่อสร้าง

สายงานโครงการส�ำรวจ

โครงการผลิต
บนฝั่ง ประเทศไทย

โครงการ
มาเลเซีย

สายงานโครงการพัฒนา

สายงานศึกษาและวิเคราะห์
ทางเทคนิค

โครงการร่วมทุน
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7.2

คณะกรรมการบริษัท

7.2.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้ว ยผู้ท รงคุณ วุฒิ ท่ี มี ค วามหลากหลายของทัก ษะ (Skill Mix) และมี ค วามสมดุล
ในสาขาต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ นส าหรับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ ปตท.สผ. ในปี 2563 คณะกรรมการบริษั ท ได้มี ก ารก าหนด Skill Mix ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ ทิ ศ ทางกลยุท ธ์ข อง ปตท.สผ. รวมถึง ก าหนดนิ ย ามของทัก ษะหรื อ ความเชี่ ย วชาญในแต่ล ะด้ า น
ให้ชดั เจน โดยมี 12 ด้าน และจัดแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1) Core Skill คื อ ทักษะพื ้นฐานที่จาเป็ นต่อ การปฏิ บัติงานในฐานะกรรมการของ ปตท.สผ. ได้แก่ Business Judgment,
Management Skill & Corporate Governance และ Business Strategy
2) Specific Skill คือ ทักษะหรือความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ
ของ ปตท.สผ. ได้แ ก่ Industry Knowledge, Accounting, Legal, International Market, Risk & Crisis Management, Economics & Finance,
SSHE (Safety, Security, Health and Environment), Technology และ Organization Change & Development
โดยกรรมการต้องมี อายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ และมี คุณ สมบัติสอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ ม ปตท.สผ. กฎหมายบริ ษั ท มหาชน กฎหมายหลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ กฎของคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกากับตลาดทุน กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง รวมทัง้
สามารถอุทิศตนและเวลาเพื่ อปฏิบัติหน้าที่แ ละความรับผิดชอบได้อ ย่างเต็มที่ ทัง้ นี ้ ในกรณี ท่ีกรรมการขาดประชุมเกิน 3 ครัง้ ติดต่อ กัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าขาดคุณสมบัตกิ รรมการด้วย
โครงสร้างคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีจานวน 15 คน ซึ่งเป็ นจานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ แบ่งเป็ นกรรมการ
ที ่ไ ม่ เป็ นผู้บ ริ ห ารและกรรมการที่ เ ป็ นผู้บ ริ ห าร โดยต้อ งมี ก รรมการอิ ส ระจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการที่ มี อ ยู่
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการมีจานวน 15 คน ประกอบด้วย
 กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.33 ของกรรมการทัง้ คณะ)
 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 กรรมการอิ ส ระ 9 คน (ร้อ ยละ 60 ของกรรมการทั้ง คณะ) ซึ่ง ไม่ น้อ ยกว่า กึ่ งหนึ่ ง ของจานวนกรรมการที่ มี อ ยู่ ต ามที่
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทกาหนด และมากกว่าเกณฑ์ท่กี ฎหมายกาหนดด้วย
 กรรมการที่เป็ นเพศหญิง 2 คน
ปตท.สผ. มีผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ เพียงรายเดียว คือ ปตท. และผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่น ๆ มีการกระจายตัวมาก ไม่ถือว่าเป็ นกลุ่ม
องค์ประกอบและสัดส่วนของคณะกรรมการข้างต้นมีความเหมาะสมในการถ่วงดุลในคณะกรรมการ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
ทัง้ นี ้ รายชื่อ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุน้ ของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการอิสระ
รวมถึงกรรมการที่มาจาก ปตท. ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ ปตท.สผ. ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท และเลขานุการบริษัท” รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย
7.2.2 ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษัท
กรรมการ ปตท.สผ. มีบทบาทหน้าที่ชดั เจนและดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้
เรื่อ งต่อไปนีเ้ ป็ นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผูถ้ ือ หุน้ และ
มติท่ีป ระชุมคณะกรรมการ โดยยึด หลักความรับ ผิดชอบ (Accountability) ความระมัด ระวัง (Duty of Care) และความซื่อ สัตย์สุจริต
(Duty of Loyalty) ดังนี ้
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1) จัด ให้มี แ ละก ากับ ดูแ ลให้ก ารด าเนิ น งานต่ า ง ๆ เป็ น ไปตามการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริย ธรรมธุ ร กิ จ ของ
กลุ่ม ปตท.สผ. รวมทัง้ เป็ นผูน้ าและเป็ นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิ แนะนา สื่ อสาร และเสริมสร้างความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่บคุ ลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. และเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ ด้วย
2) พิ จ ารณาและอนุมัติวิสัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และค่านิ ย มของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้ส ามารถน าไปปฏิ บัติให้บังเกิ ด ผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน เป้าหมาย และโครงสร้างอัตรากาลัง และการดาเนินงาน
ที่สาคัญของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทัง้ ติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานอย่ างสม่ าเสมอ เพื่ อก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานให้บรรลุ
แผนกลยุท ธ์ ทิศทางการดาเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายที่ กาหนดไว้ รวมทัง้ ทบทวนให้มี ความคล่อ งตัว เหมาะสม เพี ยงพอที่จะให้
ฝ่ ายจัดการสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
4) จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี โดยมีระเบียบต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการทางานที่ชัดเจนและเหมาะสม มีระบบบัญชี
การรายงานทางการเงินที่เป็ นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีระบบการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
5) พิ จารณาและอนุมัติร ายการที่ มี นัย ส าคัญ ตามที่ กาหนดไว้ในกฎหมาย ข้อ บังคับ นโยบาย ระเบี ย บ หรือ อานาจ
ดาเนินการของ ปตท.สผ. ซึง่ ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่าง ๆ กับกลุ่ม ปตท.สผ.
6) พิ จารณากรณี เกี่ ยวกับ ความขัด แย้งทางผลประโยชน์อ ย่า งรอบคอบและโปร่งใส จัด ให้ก ระบวนการท างานของ
ปตท.สผ. มีขนั้ ตอนในการทางานที่ถ่วงดุลกัน (Check and Balance) อย่างเหมาะสม และรายงานให้ ปตท.สผ. ทราบถึงการมีส่วนได้เสีย
ของตนเองและบุคคลที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมไปถึงการป้อ งกันการใช้ป ระโยชน์อัน มิ ควรในทรัพ ย์สิน ของบริษั ท ฯ และการท าธุร กรรมกับ ผู้ท่ี มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร
7) กาหนดให้มีระเบียบที่ชดั เจนและเหมาะสม มีรายงานทางการเงินที่เป็ นมาตรฐานน่าเชื่อถือ และมีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
8)

กากับดูแลให้มีการตรวจสอบทัง้ จากผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอก ให้มีการทาหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล

9)

กากับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิ ดเผยสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องครบถ้วน เหมาะสม

และทันเวลา
10) กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
11) พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ เพื่ อ ให้ขอ้ มูลเชิงลึกหรือ ดาเนินการใด ๆ ให้ ปตท.สผ. ในเรื่อ ง
ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมีนยั สาคัญ
12) พิจารณาและอนุมตั ิ Board Performance Target ของคณะกรรมการ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
13) พิจารณาและอนุมตั ิ Performance Agreement ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึง
กาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน รวมทัง้ กากับดูแลให้ ปตท.สผ. มีก ระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูง
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14) พิจารณามอบอานาจอย่างเหมาะสมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ฯ ให้เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์
ทิ ศ ทางการด าเนิ น งาน เป้ า หมาย และนโยบายของบริ ษั ท ฯ โดยจั ด ให้มี ก ารก ากั บ ดู แ ลที่ เหมาะสมและมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี ้ กรรมการ ปตท.สผ. สามารถขอเอกสารข้อ มูล คาปรึกษา และบริก ารต่าง ๆ เกี่ ยวกับการดาเนิน งานของ บริษั ท ฯ
จากผูบ้ ริหาร รวมทั้งขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกเมื่อเห็นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม โดย ปตท.สผ. จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
7.2.3 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มี ห น้า ที่ ต ามที่ ป รากฏในหมวด “โครงสร้า งการจัด การ” หัว ข้อ “ขอบเขตอ านาจหน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริษัท” โดยมีบทบาทที่สาคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
1) การกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็ นผู้ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ นโยบายการด าเนิ น งาน วิ สั ย ทัศ น์ พั น ธกิ จ ค่ า นิ ย ม แผนงาน
งบประมาณ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องและตอบรับกับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ ยนแปลงไป ให้คาแนะนากับฝ่ ายจัดการ
ในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ ปตท.สผ. คือ เติบโต รุง่ เรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม
2) การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้กรรมการ
ผู้บ ริห าร และพนัก งานของกลุ่ม ปตท.สผ. ยึด ถื อ ปฏิ บัติ เป็ น วิถี ท างชีน้ าการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้มี ม าตรฐาน โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ จริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยดูแลสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียให้ได้รบั ประโยชน์ต่าง ๆ ตามส่วนด้วยความเป็ นธรรม
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป และได้จดั ให้มีหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็ นหน่วยงานกลางในการดูแลเรื่องนี ้
3) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้
กลุ่ม ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในเป็ นระยะ ๆ อย่างสม่าเสมอ ร่วมกับการมีหน่วยงาน
ควบคุมภายในที่ทาการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจาทุกปี และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้กลุ่ม ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงค์ดา้ นการดาเนินงาน การรายงาน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ ย วข้อ ง ตลอดจนสร้างความมั่น ใจให้ แ ก่ ผู้บ ริห าร นัก ลงทุน และผู้มี ส่ว นได้เสี ยอื่ น ๆ ของ ปตท.สผ. ทั้งนี ้ ปตท.สผ. จัด ให้มี ร ะบบ
การควบคุม ภายในที่เที ย บเคี ยงกับ มาตรฐานสากล โดยค านึ งถึ งสภาพแวดล้อ มของการควบคุม ที่ เหมาะสม การประเมิ น ความเสี่ ย ง
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สารสนเทศและการสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกที่เพียงพอ
และเชื่อถือได้ รวมทัง้ การติดตามและประมวลผลอย่างสม่าเสมอ
4) การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีหน้าที่กากับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
เชิ งกลยุท ธ์ โดยจัด ตั้ง คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง (Risk Management Committee) ที่ เป็ น Standing Sub-Committee พร้อ มทั้ง
กาหนดระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการกากับ
และส่งเสริม ให้การบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม ปตท.สผ. มีประสิทธิภ าพ พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
ส่วนที่ 2 หน้า 4
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โครงการ กาหนดแผนการดาเนิ นงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุ งแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ พร้อมทัง้ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ
5) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็ นผูก้ าหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการบริหารจัดการธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สงู สุดของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหารจัดการ
และหากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่ร่ วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนัน้ รวมถึงกาหนดให้มีการ
เปิ ดเผยเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ซึ่งได้กาหนดเรื่องนีไ้ ว้ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบตั เิ ป็ นมาตรฐานด้านจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
6) การกากับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ในทุกพืน้ ที่ท่ีกลุ่ม ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภ าพ
รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ซึง่ เป็ นกลไกที่สาคัญที่จะช่วยให้ทกุ ๆ กระบวนการและขัน้ ตอน
การทางานของกลุ่ม ปตท.สผ. มี ความถูกต้อ งและรอบคอบ รวมทั้งส่ งเสริม ให้บ ริษั ท ฯ สามารถด าเนิน งานตามแผนกลยุทธ์แ ละบรรลุ
เป้าหมายทางธุร กิจได้ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้ฝ่ายบรรษั ทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน
เป็ นหน่วยงานกลางดูแลในเรื่องนี ้
7.2.4 อำนำจหน้ำทีข่ องประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
1) อานาจหน้าที่ภายใต้มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมี อ านาจลงชื่ อเป็ นสาคั ญ เพื่ อผูกพันบริษั ทฯ กับบุคคลภายนอกแทนบริษัท ฯ (ข้อ 9 วรรค 6
ของข้อบังคับซึง่ จดทะเบียนไว้ท่กี ระทรวงพาณิชย์แล้ว)
2) อานาจหน้าที่ภายใต้มติท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกระทาการแทนบริษัท ฯ ในการดาเนินงานตามปกติ
ธุรกิจให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของ ปตท.สผ. การประกอบกิจการปิ โตรเลียมตามสัมปทานปิ โตรเลียม หรือสัญญา
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และกิจการอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่บริษัท ฯ เป็ นผูร้ กั ษาการและมีอานาจในการดาเนินการตามระเบียบของ ปตท.สผ.
ได้แ ก่ ระเบี ย บการงบประมาณ การเงิน และการบัญ ชี พ.ศ. 2563 ระเบี ย บว่าด้วยการจัด หาบริษั ท ปตท.ส ารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย ม
จ ากัด (มหาชน) และบริษั ท ในเครื อ พ.ศ. 2561 และระเบี ย บการบริห ารโครงการลงทุน พ.ศ. 2563 โดยให้ใช้วิธี ป ฏิ บัติ เช่ น เดี ย วกับ
บริษัทเอกชนอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียมและให้ คานึงถึงประโยชน์ของ ปตท.สผ. เป็ นสาคัญ รวมถึงการมอบอ านาจโดยผู้รบั มอบ
อานาจ หรือผูร้ บั มอบอานาจช่วงทุกช่วงต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในลักษณะใด ๆ กับ
ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยในการใช้อานาจดังกล่าว
7.2.5 กำรแบ่งแยกหน้ำทีร่ ะหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการมีบทบาทที่สาคัญ แตกต่างกัน โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็ นผูค้ วบคุมดูแลและแต่งตัง้
ผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อบริหารงานประจาของกลุ่ม ปตท.สผ. ตลอดจนติดตามผลและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการเพื่อประโยชน์
สูงสุดของกลุ่ม ปตท.สผ. และกากับดูแลให้การดาเนินกิจการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการจะมีบทบาทในฐานะผูก้ ากับ
ดูแ ล และไม่ป ฏิ บัติงานประจาที่ เป็ น การด าเนิ น การตามปกติข องฝ่ ายจัด การ เพื่ อ รักษาความสมดุลระหว่างบทบาทในการกากับ ดูแ ล
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และบทบาทในฐานะผู้ป ฏิ บั ติ ง านประจ า ในขณะที่ ฝ่ ายจัด การมี บ ทบาทหน้า ที่ ใ นการบริห ารจั ด การองค์ก รให้เป็ นไปตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการกาหนดไว้ หรือตามที่คณะกรรมการได้มอบหมาย รวมถึงรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
7.2.6 กำรกำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรและจำนวนบริษัททีก่ รรมกำรแต่ละคนไปดำรงตำแหน่ง
ข้อบังคับ ปตท.สผ. กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระหนึ่งในสามในการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี และ
กาหนดให้มีกรรมการไม่เกิน 15 คน และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องของกรรมการและกรรมการอิสระ
ไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการที่ดารงตาแหน่งต่อ เนื่องจนครบ 9 ปี จะไม่ได้รบั การพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีก
เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่มีความรูค้ วามสามารถและคุณสมบัติครบถ้วน ได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อ ปตท.สผ. และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม นอกจากนี ้ เพื่อให้ ปตท.สผ. ได้รบั ประโยชน์จากความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ที่กรรมการ
สั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง ปตท.สผ. จึงไม่ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการที่เข้มงวดเกินไป (เช่น ไม่เกิน 6 ปี )
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้มีโอกาสพิจารณาบุคคลที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมที่สุดมาดารงตาแหน่งกรรมการ อันจะทาให้เกิดประโยชน์
ต่อทัง้ ปตท.สผ. และผูถ้ ือหุน้ โดยรวมด้วย
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้กาหนดส่วนประกอบสาคัญ ในการพิจารณาคุณ สมบัติคือ กาหนดนโยบายจากัดจานวนบริษั ท
จดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนดารงตาแหน่งกรรมการต้องไม่เกิน 3 แห่ง โดยข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ
แต่ละคนปรากฏในหัวข้อ “รายละเอีย ดเกี่ ยวกับกรรมการ ผู้บริห าร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษั ท และเลขานุการบริษั ท” ทั้งนี ้ ณ วัน ที่
31 ธั น วาคม 2563 ไม่ มี ก รรมการคนใดที่ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการในบริษั ท จดทะเบี ย นเกิ น 3 บริษั ท ส าหรับ วาระการด ารงต าแหน่ ง
ของกรรมการเฉพาะเรื่องทุกชุดกาหนดไว้ให้เท่ากับวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
7.2.7 กำรแยกตำแหน่งประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร รวมทัง้ กำรกำหนดอำนำจหน้ำที่
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีอานาจเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ปตท.สผ. และมีอานาจแต่งตั้งบุคคล
เข้าดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บ ริห าร ปตท.สผ. ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้าที่บ ริห ารจะเป็ นคนละบุคคลกันเสมอ
โดยประธานกรรมการไม่ ได้ร่ว มในการบริห ารงานปกติ ป ระจ าวัน ซึ่ ง เป็ นการแบ่ ง แยกหน้า ที่ ด้า นนโยบาย การติ ด ตามประเมิ น ผล
และการบริหารงานปกติประจาวันออกจากกัน โดยประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1) กากับดูแลให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพเป็ นไปตาม Board Performance Target ของคณะกรรมการ
ความคาดหวังของผูถ้ ือหุน้ และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
2) กาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
3) ท าหน้า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการและผู้ถื อ หุ้น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดู แ ลให้ก รรมการยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ
และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ ายจัดการ
นอกจากนี ้ ประธานกรรมการไม่ดารงตาแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อ ง ซึ่งกาหนดไว้อ ย่างชัดเจนในระเบี ยบ
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสมด้วย ในขณะที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใต้กรอบอานาจที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
7.2.8 ควำมเป็ นอิสระของประธำนกรรมกำร
ปตท.สผ. ก าหนดให้ค วามเป็ นอิ ส ระเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคัญ อัน ดั บ แรกในการเลื อ กตั้ง ประธานกรรมการ หากไม่ มี ผู้ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าว ให้พิจารณาจากกรรมการคนอื่น ๆ ซึ่งประธานกรรมการคนปั จจุบันคือ นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ มีคุณสมบัติ
เป็ นกรรมการอิ ส ระตามนิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ ที่ ก าหนดไว้เข้ม กว่ า กฎหมาย และได้ป ฏิ บั ติ ห น้า ที่ ก ารเป็ นประธานได้
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อย่างเป็ นอิสระ ปตท.สผ. มี การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทัง้ คณะเช่นทุกปี เพื่ อเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งการทางาน รวมทัง้ เพื่อเป็ นการตรวจสอบการทาหน้าที่ของประธานกรรมการ โดยนาผลคะแนนที่ได้จากการประเมินเปิ ดเผยไว้
ในแบบ 56-1 One Report ด้ ว ย (ผลประเมิ น ประธานกรรมการโดยรวมส าหรั บ ปี 2563 ได้ผ ลคะแนน 2.94 จากคะแนนเต็ ม 3)
โดยรายละเอียดของผลประเมินประธานกรรมการปรากฏในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ” นอกจากความเป็ น
อิสระของประธานกรรมการแล้ว กรรมการทุกคนมีความเป็ นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ทัง้ ในการประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และการปฏิบตั ิงานในเวลาอื่น ๆ ด้วย เพื่ อกากับดูแลให้การดาเนินการของฝ่ ายจัดการเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
7.2.9 นโยบำยและวิธีปฏิบัตใิ นกำรไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทอื่นของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและผู้บริหำร
ปตท.สผ. กาหนดไว้ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ว่า หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผูบ้ ริหารจาเป็ นต้อ งรับตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นหรือองค์กรอื่ น (ซึ่งมิใช่ธุรกิจของตนหรือ ครอบครัว) ต้องได้รบั อนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมตั กิ ่อน และไม่ทาให้เสียการงานของ ปตท.สผ. รวมทัง้ ต้องไม่นาเอา ปตท.สผ. หรือตาแหน่งของตนใน ปตท.สผ. ไปพัวพันกับกิจการนัน้ ๆ
โดยผูบ้ ริหาร ที่ ปตท.สผ. มอบหมายให้ไปเป็ นกรรมการในองค์กรหรือคณะใด ๆ ในธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมหรือที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ผลตอบแทนที่ได้รบั ให้เป็ นของ ปตท.สผ. หากได้รบั มอบหมายให้ไปปฏิบตั งิ านแทน ปตท.สผ. ในกรณีอ่ืน ให้ผบู้ ริหารสามารถรับค่าตอบแทน
จากการนัน้ ได้ ทัง้ นี ้ ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผูบ้ ริหารแต่ละคนได้ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

7.3

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

7.3.1 คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้แต่งตัง้ กรรมการที่มีความรู ค้ วามชานาญที่เหมาะสมเป็ นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่าง ๆ
ตามที่ขอ้ บังคับของ ปตท.สผ. กาหนดไว้ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ
รับผิดชอบ และได้กาหนดคุณ สมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่าง
ชัดเจน ในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ล ะคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้อ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทัง้ หมด ในขณะที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่เป็ นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ
อีกทัง้ ยังกาหนดให้กรรมการอิสระเป็ นประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้ นี ้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
จะรายงานผลการประชุมของแต่ละครัง้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อทราบอย่างสม่าเสมอ และรายงานการทาหน้าที่ในรอบปี
ที่ผ่านมาต่อผูถ้ ือหุน้ ในแบบ 56-1 One Report เป็ นประจาทุกปี
ปั จจุ บั น ปตท.สผ. มี ค ณ ะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งจ านวน 4 คณ ะ ประกอบด้ ว ย (1) คณ ะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (4) คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ยง โดยรายละเอี ยดเกี่ ยวกับรายชื่ อ กรรมการ หน้าที่ ความรับ ผิดชอบ จานวนครัง้ การประชุม จานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ล ะคน
เข้าประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” และรายงานการทาหน้าที่ของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องทุกคณะ ปรากฏในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง”
7.3.1.1 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและการพัฒ นาอย่ า งยั่งยื น มี ห น้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บว่า ด้ว ย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี ้
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1) กาหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
– SD) ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมทัง้ ด้านการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ (High Performance Organization – HPO) การกากับดูแล
กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance – GRC)
และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder Value Creation – SVC) รวมถึงการสื่อสารเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
2) ให้คาแนะนาและส่งเสริมให้การดาเนินงานของบริษัท ฯ สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒ นาอย่างยั่งยื น
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และทัด เทียมกับ บริษั ท ชั้นน า ตลอดจนสนับสนุน ให้คณะกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนักงาน
ปฏิบตั ติ นตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับ
สภาวะการดาเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติท่ีดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณา
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของผูถ้ ือหุน้ และการตอบกลับผูถ้ ือหุน้
4) ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริษัทฯ และผูม้ ีส่วนได้เสีย พร้อมทัง้ รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็ นระยะ
5) กาหนดนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และนาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ พร้อ มทั้งให้คาแนะนาและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ และทบทวนให้นโยบายดังกล่ าวมี ความเหมาะสม สอดคล้อ งกับ
กฎหมายและแนวปฏิ บัติท่ี ดี ในระดับ สากลเป็ น ประจ าทุก ปี ตลอดจนดูแ ลให้มี ก ารประเมิ น ผลและรายงานการปฏิ บัติ ต ามนโยบาย
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่าเสมอ
6) ดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ฯ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียในรายงานประจาปี และ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจาปี ของบริษัทฯ
7) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี ้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
8) เปิ ดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒ นาอย่างยั่งยื นไว้ในรายงาน
ประจาปี ของบริษัทฯ
9) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการบรรษั ทภิ บ าลและการพัฒ นาอย่างยั่งยื น ประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อ ย 3 คน
โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒ นาอย่างยั่งยื นส่วนใหญ่ ตอ้ งเป็ นกรรมการอิสระ และมีเลขานุการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการบรรษั ท ภิบ าลและการพัฒ นาอย่างยั่งยื น ซึ่ง ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 คณะกรรมการบรรษั ท ภิบ าลฯ มี จานวน 4 คน
ประกอบด้วย
พลเรือเอกธนะรัตน์ อุบล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และรองประธานกรรมการอิสระ
นายปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการอิสระ
นายวิรไท สันติประภพ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการอิสระ
โดยนายวิรไท สันติประภพ ดารงตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนนายเศรษฐพุฒิ
สุทธิวาทนฤพุฒิ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2563
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒ นาอย่างยั่งยื น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ ซึ่งในปี 2563 ได้ประชุมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
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อย่างยั่งยื นทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒ นาอย่างยั่งยืน ได้รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ประจาปี ไว้ในรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว
7.3.1.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
1) จัดทาระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของ ปตท.สผ. โดยต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
2) สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเพียงพอ โดยมีผสู้ อบบัญชีเข้าร่วม
ประชุมด้วยทุกไตรมาส
3) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่เี กี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวมทัง้ ข้อกาหนดอื่นของ ปตท.สผ.
4) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทัง้ พิจารณา
รายการที่มีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านของ ปตท.สผ.
5) สอบทานประสิทธิภ าพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ ยง
และกระบวนการกากับดูแลที่ดี
6) ก ากั บ ดู แ ลระบบงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ให้เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ง ให้มี
ความเป็ นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
7) ประเมินผลการดาเนินงาน ปั ญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ เสนอแนะแนวทาง
การพัฒ นาระบบการตรวจสอบภายในและศัก ยภาพของผู้ต รวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อย่ างน้อ ยปี ล ะหนึ่งครัง้
ต่อคณะกรรมการ
8) พิ จารณา คัด เลื อ ก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนผู้สอบบัญ ชี ข อง ปตท.สผ. และพิ จ ารณาเสนอค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชีต่อคณะกรรมการ และเปิ ดเผยค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญ ชีในรายงานประจาปี ของ ปตท.สผ. รวมทัง้ ประชุมหารือร่วมกับ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผูส้ อบบัญชีท่สี านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อย
ปี ละหนึ่งครัง้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ น
9) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ง และประเมินผลงาน
ของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย
รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้ อ เท็ จจริง (Investigation Committee) เพื่ อ ท าหน้าที่ ต รวจสอบหัว หน้างานตรวจสอบภายใน
ของ ปตท.สผ.ในกรณี ท่ีหวั หน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. เป็ นผูถ้ ูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดตามกฎหมายหรือระเบียบ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึง่ รวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
10) อนุมตั แิ ผนงานการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Plan) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ โครงสร้าง และอัตรากาลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ฝ่ายบริหารนาเสนอต่อคณะกรรมการ
12) อนุมตั กิ ฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
13) อนุมตั ิหนังสือรับรองความเป็ นอิสระของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน กรณี ท่ีหวั หน้างานตรวจสอบภายใน
ต้องลงปฏิบตั งิ านตรวจสอบนัน้ ๆ เอง
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14) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี และผลการตรวจสอบจาก
การร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่าง ๆ (Special Audit Request)
15) ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ ปตท.สผ. เพื่อชีแ้ จง
เรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดว้ ย
16) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
17) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
18) รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ ภายในหกสิบวันนับแต่ วนั สิน้ สุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทา
เป็ นรายงานผลการดาเนินงานประจาปี พร้อมทัง้ ส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของบริษัทใหญ่และกระทรวงการคลัง เพื่อทราบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีการเงินของบริษัทฯ โดยเปิ ดเผยรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยต้องเป็ นกรรมการ
อิ ส ระทั้ง หมด และมี หัว หน้า งานตรวจสอบภายในท าหน้า ที่ เป็ น เลขานุก ารคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
คณะกรรมการตรวจสอบมี จานวน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมี ความรู แ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อ ถื อของ
งบการเงิน และมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน คือ นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ จบการศึกษาด้านบัญชี ประกอบด้วย
รำยชื่อกรรมกำร
นายอัชพร จารุ จินดา

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน
• 2556 - 2560
กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2556 - 2559
กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

• 2556 - ก.ค. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง
• 2550 - 2556
ประธานกรรมการตรวจสอบ กองทุนเพื่อการฟื ้ นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
นายเดชาภิวฒ
ั น์
ณ สงขลา

กรรมการตรวจสอบ

•
•
•
•
•

2560 - ปัจจุบนั
2558 - 2560
2555 - 2558
2553 - 2555
2552 - 2553

• 2551 - 2552

ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
รองผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ
ผูอ้ านวยการสานักจัดทางบประมาณด้านความมั่นคง 1
ผูอ้ านวยการสานักจัดทางบประมาณ
องค์การบริหารรู ปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ
สานักงบประมาณ
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ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน

• 2559 - ปัจจุบนั
•
•
•
•
•
•
•
•

นางสาวเพ็ญจันทร์
จริเกษม

กรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการจัดการ
แบบ 56-1 One Report ประจ
ำปี 2563

กรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
2551 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ ๊ป จากัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
2561 - 2563
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2561 - 2563
คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2561 - ก.ย. 2562 อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านการเงินและ
การบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
2557 - 2561
กรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• 2561 - ปัจจุบนั
•
•
•
•

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฤทธา โฮลดิง้ ส์ จากัด
2559 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โอสถสภา จากัด (มหาชน)
2561 - ต.ค. 2562 ประธานอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้าน
การเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
2559 - ธ.ค. 2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการปรับปรุ งการเงินและงบประมาณ
(อ.ก.พ.ร.)
2554 - 2558
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานการเงินและ
การบัญชี บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
จากัด (มหาชน)

โดยนางสาวเพ็ ญ จัน ทร์ จริเกษม ด ารงต าแหน่ ง กรรมการตรวจสอบแทนนายเศรษฐพุ ฒิ สุ ท ธิ ว าทนฤพุ ฒิ
ตัง้ แต่วนั ที่ 30 เมษายน 2563
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมี การประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมี การประชุมรวมทัง้ สิน้ 13 ครัง้ ซึ่งรวมถึงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง

ส่วนที่ 2 หน้า 11

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

179

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

จานวน 1 ครัง้ กรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ ท่ีดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7.3.1.3 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น เมื่ อ วัน ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2563 มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ค วบรวมคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เนื่ อ งจากมี ก ารด าเนิ น งานที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกัน โดยมี หน้า ที่แ ละความรับ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บว่าด้ว ย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังนี ้
1) สรรหาบุคคลที่สมควรได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อมีตาแหน่งว่างลง
หรือ ที่ ค รบวาระ หรือ เข้า รัก ษาการในกรณี ตาแหน่ งประธานเจ้าหน้ าที่ บ ริห ารว่างลง และอยู่ร ะหว่างการพิ จ ารณาสรรหาตามขั้น ตอน
เพื่ อ เสนอให้คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื อ กตั้ง หรือ เสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ เลื อ กตัง้ แล้วแต่ก รณี โดยคานึงถึงองค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการ ความรู ค้ วามสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จานวนบริษั ทที่บุคคลนั้นดารงตาแหน่ง และการมี
ผลประโยชน์ขดั แย้งกัน (Conflict of Interest)
2) พิ จ ารณาแผนการสื บ ทอดต าแหน่ งของประธานเจ้าหน้า ที่ บ ริห ารและแผนพัฒ นาผู้บ ริห ารเพื่ อ รองรับ
ตาแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้ได้ผบู้ ริหารที่มีทกั ษะและคุณลักษณะที่จาเป็ นเพื่อรองรับการเติบโตของ
ปตท.สผ. ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
3) พิจารณาคุณสมบัติ Skill Mix และจัดเตรียมบัญ ชีรายชื่อ ผูท้ ่ีสมควรได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูร้ กั ษาการในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้เป็ นการล่วงหน้า และ/หรือในกรณี ที่มีตาแหน่งกรรมการ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตัง้ ต่อไป
4) พิจารณา Board Performance Target แต่ละปี ของคณะกรรมการ และ Performance Agreement แต่ละปี
ของประธานเจ้าหน้าที่ บริห าร และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ รวมทัง้ กาหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการเฉพาะเรื่อ ง และประธานกรรมการ
เฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตัง้ เมื่อมีตาแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุ งกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
6) พิ จารณาการปรับ โครงสร้างองค์กรเพื่ อ รองรับ การเติบ โตและสถานการณ์ ก ารเปลี่ ยนแปลงทางธุ ร กิ จ
ให้เหมาะสม
7) พิจารณาค่าตอบแทนให้แ ก่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อ ง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และ
โครงสร้างที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล ซึง่ พิจารณาตามผลการปฏิบตั ิงาน ผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ แนวปฏิบตั ใิ นอุตสาหกรรมเดียวกัน
และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
8) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของผูบ้ ริหารระดับสูง
โดยการพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณี ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ให้คานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ดว้ ย และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิ จารณาอนุมตั ิ
9) ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน และจั ดให้มี รายงานผล
การปฏิบตั งิ านเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี
10) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี ้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
11) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ ตอ้ งเป็ น
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระด้วย โดยมีเลขานุการบริษัททาหน้าที่เป็ น
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เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
มีจานวน 6 คน เป็ นกรรมการอิสระ 4 คน ประกอบด้วย
นายบัณฑิต เอือ้ อาภรณ์
นายอัชพร จารุจินดา
พลเรือเอกธนะรัตน์ อุบล
พลตรีนิมิตต์ สุวรรณรัฐ
นายปิ ติพนั ธ์ เทพปฏิมากรณ์
นายพชร อนันตศิลป์

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ ในปี 2563 ได้ประชุมทัง้ สิน้ 8 ครัง้ โดยกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่ง
อยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี ้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนได้ร ายงานผลการปฏิ บัติงานประจ าปี
ไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
7.3.1.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดังนี ้
1) ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งของ บริ ษั ท ฯ (Risk Management
Framework) รวมถึงให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
2) พิจารณาการกาหนดขอบเขตความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
เพื่ออนุมตั ิ และกาหนดเกณฑ์และขอบเขตของความเสี่ยง (Risk Metrics and Limit) พร้อมทัง้ ติดตามอย่างสม่าเสมอ
3) กากับ ดูแ ลและสนับ สนุน ให้ก ารบริห ารความเสี่ ย งประสบความส าเร็จ ในระดับ องค์ก รตลอดจนระดับ
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 องค์ก รที่ ส อดคล้อ งกั บ ทิ ศ ทางองค์ก ร ( Corporate
Direction) ในธุรกิจที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุนในด้านสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่น ๆ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน
และวิธีลดระดับความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามข้อ 2) พร้อ มทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุ งแผนการดาเนินงานเพื่อ ลด
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ
5) สนับสนุนหน่ วยงานบริห ารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมิน ปั จจัยความเสี่ย ง
ที่สาคัญ พร้อ มทั้งแนะนาประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อ าจมีผลกระทบในระดับองค์กร เพื่ อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อ เนื่อ งและ
มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชัน้ นา เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทัง้ มอบหมายงานอันเกี่ยวเนื่อง
กับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง
6) รายงานการก ากับผลการประเมิ นความเสี่ย ง และการด าเนิ น งานเพื่ อ ลดความเสี่ ยงต่อ คณะกรรมการ
เพื่อทราบเป็ นประจา ในกรณีที่มีเรื่องสาคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สดุ
7) เปิ ดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
8) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี ้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
9) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็ นกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 คน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 6 คน เป็ นกรรมการอิสระ 3 คน ประกอบด้วย
นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
พลตรีนิมิตต์ สุวรรณรัฐ
นายปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์
นายทวารัฐ สูตะบุตร
นายอธิคม เติบศิริ
นายวิรไท สันติประภพ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ

โดยนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตัง้ แต่วนั ที่ 24 กันยายน 2563
และนายวิรไท สันติประภพ ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2563
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้
ในปี 2563 ได้ป ระชุ ม ทั้งสิ ้น 15 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุ ม ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ครั้ง กรรมการบริห ารความเสี่ ย ง
ส่ วนใหญ่ ท่ี ด ารงต าแหน่ งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และหัวหน้าหน่ วยงานบริหารความเสี่ ยงปฏิ บัติ หน้าที่ เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
ไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว
7.3.1.5 คณะกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ ดังนี ้
1) เสนอแนะเรื่องที่สาคัญและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แล้วแต่กรณี
2) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ข องคณะกรรมการบริษัทที่พึงปฏิบัติ รวมทัง้ ให้ความคิดเห็น
ตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พงึ ปฏิบตั ิ เพื่อประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
3) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการ
อิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
4) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ
5) พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
กรรมการ ปตท.สผ. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ถื อ ว่าเป็ นกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. โดยไม่ตอ้ งมี การประชุมเพื่ อ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการอิสระ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 9 คน ประกอบด้วย
นายปรัชญา ภิญญาวัธน์
ประธานกรรมการอิสระ
พลเรือเอกธนะรัตน์ อุบล
รองประธานกรรมการอิสระ
นายอัชพร จารุ จินดา
กรรมการอิสระ
พลตรีนิมิตต์ สุวรรณรัฐ
กรรมการอิสระ
นายวิรไท สันติประภพ
กรรมการอิสระ
นายบัณฑิต เอือ้ อาภรณ์
กรรมการอิสระ
นายเดชาภิวฒ
ั น์ ณ สงขลา
กรรมการอิสระ
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นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
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กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการอิสระมีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ และมีเลขานุการ
บริษัททาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ ในปี 2563 ได้ประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ กรรมการอิสระส่วนใหญ่ท่ีดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนัน้
เข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ และกรรมการอิสระจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนจากการประชุมคณะกรรมการอิสระ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการอิสระได้รายงาน
ผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ไว้ในรายงานของคณะกรรมการอิสระแล้ว
นิยำมกรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จะต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเองว่ามีคุณ สมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่ มเติมตามคานิยามที่ ปตท.สผ. กาหนดไว้ซ่งึ เข้มกว่า
ที่ก ฎหมายกาหนดไว้ในเรื่อ งสัด ส่ วนการถื อ หุ้น ร้อ ยละ 0.5 (ก.ล.ต. ก าหนดร้อ ยละ 1) ตามข้อ 1) รวมทั้งต้อ งมี ก ารทบทวนคุณ สมบัติ
เป็ นประจาทุกปี ดว้ ย โดยนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กาหนดไว้ ดังนี ้
1) ถือ หุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทัง้ หมดของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อ ย
บริษั ทร่วม ผูถ้ ื อ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มี อานาจควบคุมของ ปตท.สผ. ทัง้ นี ้ โดยให้นับ รวมการถื อ หุน้ ของผู้ท่ี เกี่ ยวข้อ งของกรรมการอิ สระ
รายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือ หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ี อานาจควบคุม
ของ ปตท.สผ. เว้น แต่จ ะได้พ้น จากการมี ลัก ษณะดังกล่ า วมาแล้วไม่ น้อ ยกว่าสองปี ทั้งนี ้ ลักษณะต้อ งห้า มดังกล่ าวไม่ ร วมถึงกรณี ท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ.
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่ น้อ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่ น ผู้บริหาร ผูถ้ ื อ หุน้ รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ บุคคล
ที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่ อ ประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม
คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ผูข้ ออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี ้
ที่ตอ้ งชาระต่อ อีกฝ่ ายหนึ่งตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิข อง ปตท.สผ. หรือ ตัง้ แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าวให้นับรวมภาระหนี ท้ ่ีเกิดขึน้
ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรือ เคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีข อง ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ
ผู้มี อ านาจควบคุม ของ ปตท.สผ. และไม่ เป็ นผู้ถือ หุ้น ที่มี นัย ผู้มี อ านาจควบคุม หรือ หุ้น ส่วนของส านัก งานสอบบัญ ชี ซึ่งมี ผู้ส อบบัญ ชี

ส่วนที่ 2 หน้า 15

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ

183

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

ของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อ ย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ี อานาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็ นผู้ถือหุน้ ที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือ หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกัน และเป็ น การแข่ ง ขัน ที่ มี นัย กับ กิ จ การของ ปตท.สผ. หรื อ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงิ นเดือนประจา
หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
ที่มีนยั กับกิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย
8) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของ ปตท.สผ. ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ ปตท.สผ.
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ ปตท.สผ.
กรรมการอิสระที่มีคุณ สมบัติ ตาม 1) ถึง 9) อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนิน
กิจการของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ.
โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
อนึ่ง ค าจ ากัดความที่ เกี่ ยวข้องกับการก าหนดนิ ยามกรรมการอิ สระเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพของกรรมกำรอิสระในรอบระยะเวลำบัญชีทผี่ ่ำนมำ
– ไม่มี –

7.4

ผู้บริหาร
7.4.1 รำยชื่อของผู้บริหำร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ผูบ้ ริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุนมีจานวน 17 คน ซึ่งประวัติ
โดยย่อ และประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏในหัวข้อ “รายละเอี ยดเกี่ ยวกับกรรมการ ผู้บริห าร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษั ท และ
เลขานุการบริษัท”
รายชื่อและจานวนหุน้ ปตท.สผ. ของผูบ้ ริหาร คูส่ มรส/ผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
รำยชื่อผู้บริหำร

ณ วันที่
1 มกรำคม 2563

จำนวนหุ้นสำมัญ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2564

เพิม่ /(ลด)
ระหว่ำงปี

1. นายพงศธร

ทวีสิน

101,037

101,037

-

2. นายมนตรี

ลาวัลย์ชยั กุล

32,050

52,050

20,000

3. นายกนก

อินทรวิจิตร

41,531

47,231

5,700

4. นายชยงค์

บริสทุ ธิ์สวัสดิ์

55,096

65,096

10,000
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5. นายสัมฤทธิ์

สาเนียง

6. นางนาถฤดี

โฆสิตาภัย
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ณ วันที่
1 มกรำคม 2563

จำนวนหุ้นสำมัญ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2564

เพิม่ /(ลด)
ระหว่ำงปี

7,000

13,000

6,000

107,457

107,457

-

10,000

10,000

-

27,681

27,681

-

คูส่ มรส/ผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
7. นายสุขสันต์

องค์วเิ ศษ

8. นายปิ ยะ

สุขมุ ภาณุเมศร์1

N/A

89,916

N/A

9. นายเสริมศักดิ์

สัจจะวรรณกุล

45,215

45,215

-

10. นางสาวอรชร

อุยยามะพันธุ์2

N/A

-

N/A

11. นายศักดิช์ ยั

สาระเวก3

N/A

-

N/A

12. นางเนตรสุดา

ผูกเกษร

66,005

66,005

-

13. นายอนุตรา

บุนนาค

-

-

-

14. นางสาวประถมาภรณ์

ดีศีลธรรม

53,249

53,249

-

15. นางสาวนุชอนงค์

แสงแก้ว

4,605

4,605

-

16. นางญาดา

วุฒิวร

50

5,173

5,123

17. นางวนัสนันท์

บุญญะเลิศลักษณ์4

N/A

-

N/A

15,650

N/A

N/A

15

N/A

N/A

106,445

N/A

N/A

่ ้นจำกตำแหน่งหรือโยกย้ำยระหว่ำงปี 2563
ผู้บริหำรทีพ
1. นายวุฒิพล

ท้วมภูมิงาม5

คูส่ มรส/ผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
2. นายยงยศ

1

2
3
4
5

6

ครองพาณิชย์6

ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นรักษาการ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ งานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กร และกากับดูแล ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 (จานวนหุน้ สามัญ ณ
วันที่เข้ารับตาแหน่ง คือ 89,916 หุน้ )
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงิน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 (จานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่เข้ารับตาแหน่ง คือ 0 หุน้ )
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีบริหาร ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 (จานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่เข้ารับตาแหน่ง คือ 0 หุน้ )
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีการเงิน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 (จานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่เข้ารับตาแหน่ง คือ 0 หุน้ )
เกษี ยณอายุจากตาแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (จานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่สนิ ้ สุดการดารงตาแหน่ง
คือ 6,650 หุน้ และคูส่ มรส/ผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 15,815 หุน้ )
เกษี ยณอายุจากตาแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (จานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่สนิ ้ สุดการดารงตาแหน่ง
คือ 106,445 หุน้ )
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รำยชื่อผู้บริหำร
3. นางสุจิตรา

ณ วันที่
1 มกรำคม 2563

จำนวนหุ้นสำมัญ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2564

เพิม่ /(ลด)
ระหว่ำงปี

106,465

N/A

N/A

300

N/A

N/A

73,228

N/A

N/A

สุวรรณสินพันธุ7์

คูส่ มรส/ผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
8

4. นางสาวจรู ญศรี

วันเกิดผล

5. นางชนมาศ

ศาสนนันทน์9

45,411

N/A

N/A

6. นางมนไศล

ทองสาริ10

100,480

N/A

N/A

14,600

N/A

N/A

คูส่ มรส/ผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

7.4.2 นโยบำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ปตท.สผ. เป็ นกลไกในการดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม และธุรกิจที่เกี่ ยวข้อ ง
รวมทัง้ ธุรกิจใหม่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ตามเงื่อนไขทางธุรกิจและเงื่อนไขการลงทุนต่าง ๆ โดย ปตท.สผ. จะพิจารณาแต่งตัง้
ผูบ้ ริหารเข้าเป็ นกรรมการบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่ อ ให้การดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็ นไปตามกรอบนโยบาย
และทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. กาหนดให้มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยพิจารณาจากบทบาทและอานาจ
ของคณะกรรมการบริษัทย่อ ยหรือ บริษัทร่วม และขนาดการลงทุน ตลอดจนปั จจัยความเสี่ยงของธุรกิจ ทัง้ นี ้ ผูบ้ ริหารในฐานะกรรมการ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมสามารถรับค่าตอบแทนตามนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ ที่มีการกาหนดไว้
7.4.3 ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ค่ า ตอบแทนของประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริห ารมี ก ารก าหนดอย่ า งเหมาะสมภายใต้ห ลั ก เกณฑ์ ท่ี ชั ด เจนและโปร่ง ใส
ซึ่งการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงค่าตอบแทน
ทัง้ แบบระยะสัน้ และแบบระยะยาว เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาอนุมตั โิ ดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ผลการดาเนินงาน
ของ ปตท.สผ. แนวปฏิ บัติ ข องบริษั ท จดทะเบี ย นในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน ที่ มี ข นาดใกล้เคี ย งกัน รวมทั้ง สอดคล้อ งกับ ภาระหน้า ที่
ความรับผิดชอบและสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมด้วย
โดยอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของผูบ้ ริหารระดับสูง คิดเป็ นอั ตราประมาณ 1.6 : 1
และอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทัง้ หมด คิดเป็ นอัตราประมาณ 11.42 : 1
เกษี ยณอายุจากตาแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 (จานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่
สิน้ สุดการดารงตาแหน่ง คือ 106,465 หุน้ และคูส่ มรส/ผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 300 หุน้ )
8
สิน้ สุดการปฏิบตั หิ น้าที่ในตาแหน่งผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 (จานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่สนิ ้ สุดการดารงตาแหน่ง คือ 73,228 หุน้ )
9
สิน้ สุดการปฏิบตั หิ น้าที่ในตาแหน่งผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงิน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (จานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่สนิ ้ สุดการดารงตาแหน่ง คือ 45,411 หุน้ )
10
สิน้ สุดการเป็ นพนักงานก่อนเกษี ยณอายุ ในตาแหน่งผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายนโยบายและระบบบัญชี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 (จานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่สิน้ สุด
การเป็ นพนักงาน คือ 100,480 หุน้ และคูส่ มรส/ผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 14,600 หุน้ )
7
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7.4.4 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกาหนดโครงสร้างเงินเดือน ที่เป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผลกับกิจการ และสามารถสะท้อนถึงการดาเนินงานของ ปตท.สผ. และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณา
อนุมัติ ซึ่งโครงสร้า งเงิน เดื อ นผู้บ ริห ารระดับ สูง ของ ปตท.สผ. จะก าหนดโดยเที ย บเคี ย งจากหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร อัต ราการจ่ าย และ
ผลการส ารวจค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท ชั้น น า ซึ่ ง อยู่ ใ นธุ ร กิ จ /อุ ต สาหกรรมพลั ง งาน โดยเปรี ย บเที ย บจากหน้า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ
ที่ได้รบั มอบหมาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดอัตราค่าตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดือน
ประจาปี ของผูบ้ ริหารระดับสูง จะพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล และผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. นอกจากนี ย้ ังพิจารณา
ประกอบกับผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานหรือกลุ่มงานแล้วแต่กรณีดว้ ย
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านค่าตอบแทนกับบริษัทชัน้ นาซึง่ อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ปตท.สผ. ได้จดั ให้มีการสารวจ
ค่าตอบแทนระหว่างบริษัทชัน้ นาในธุรกิจเดียวกันเป็ นประจาทุกปี เพื่ อ ให้มีข ้อมูลที่ เพี ยงพอในการนาเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ถึงสถานะปั จจุบันของการกาหนดนโยบายเพื่ อ แข่งขันด้านค่าตอบแทนของ ปตท.สผ. กับบริษัทอื่ นที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้ ในกรณี
ที่มีความจาเป็ นต้องปรับปรุ ง หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและวิธีการจ่ายในตลาดที่แตกต่างจากเดิม อย่างมีนยั สาคัญ โดยอัตราค่าตอบแทน
เฉลี่ยของผูบ้ ริหารระดับสูงต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทัง้ หมด คิดเป็ นอัตราประมาณ 7.7 : 1
ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูง มีดงั นี ้
จำนวนรำย
11

เงินเดือน
โบนัส
ค่าตอบแทนอื่น ๆ4
รวม

ปี 2562
จำนวนเงินรวม (บำท)
จำนวนรำย
98,178,140
101
67,328,5862
13,481,237
178,987,963

ปี 2563
จำนวนเงินรวม (บำท)
92,116,390
45,926,2573
11,896,838
149,939,484

ในปี 2563 ผลตอบแทนรวม (เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ) ของพนักงาน ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
รวมทัง้ ค่าจ้างของพนักงานปฏิบตั งิ านสมทบเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 9,374,887,224 บาท

7.5

บุคลากร
7.5.1 จำนวนพนักงำน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีจานวนพนักงานและลูกจ้างประจา รวมทัง้ พนักงานปฏิบตั ิงานสมทบ
จานวนทัง้ สิน้ 4,496 คน โดยแบ่งตามประเภทของพนักงาน ดังต่อไปนี ้
ผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรือตาแหน่งเทียบเท่า และผูบ้ ริหารระดับสูงจาก ปตท. ที่มา
ปฏิบตั งิ านสมทบที่ ปตท.สผ.
2
โบนัสปี 2562 ที่จ่ายในปี 2563 (จ่ายเดือนมกราคม)
3
โบนัสปี 2563 ที่จ่ายในปี 2564 (จ่ายเดือนมกราคม)
4
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
1
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จานวนพนักงาน*
ประเภท

จำนวน (คน)
2,068
1,323
77
1,023
5
4,496

พนักงานประจาชาวไทย
พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย
พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ
พนักงานท้องถิ่นของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
พนักงานปฏิบตั งิ านสมทบจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทร่วมทุน
รวมทั้งสิน้
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2
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อัตราการออกของพนักงาน ปตท.สผ.ทัง้ หมด
สาหรับอัตราการออก (การลาออกแบบสมัครใจ เลิกจ้าง เกษี ยณอายุก่อนกาหนด เกษี ยณอายุ เสียชีวิต) ของพนักงาน
ทัง้ หมดของ ปตท.สผ. ในปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 2.8
อัตราการลาออกแบบสมัครใจของพนักงาน
ส าหรับ อัต ราการลาออกแบบสมัค รใจ (การลาออกและการเกษี ย ณอายุก่ อ นครบก าหนด) ของพนัก งานทั้งหมดของ
ปตท.สผ. ในระหว่างปี 2559-2563 มีดงั นี ้
ปี 2559
5.9%
หมายเหตุ

ปี 2560
3.9%

ปี 2561
3.7%

ปี 2562
2.5%

ปี 2563
1.7%

ทัง้ นีไ้ ม่รวมพนักงานเข้า-ออก อันเกิดจากซือ้ ขายกิจการ (M&A)

7.5.2 นโยบำยในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติของ ปตท.สผ. ให้พร้อมรองรับการเติบโต
ทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้ปรับปรุ งระบบและกระบวนการพัฒ นาบุคลากร โดยนา แนวทางการฝึ กอบรมและพัฒ นา
แบบมุ่ ง พั ฒ นาขี ด ความสามารถ (Competency-Based Training and Development) มาใช้อ ย่ า งจริ ง จั ง โดยเน้ น หลั ก การพั ฒ นา
70 : 20 : 10 (70% On-the-job Training : 20% Coaching and Mentoring : 10% Formal Training) เพื่ อ เร่ง รัด ให้ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จดั ให้มีการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1) จัดฝึ กอบรมภำยในและภำยนอก
ปตท.สผ. สนับสนุนให้พนัก งานและผู้บ ริหารทุกระดับ ได้มีโอกาสพัฒ นาขีดความสามารถผ่ านการฝึ กอบรมและ
พัฒ นาภายในองค์กรและกับ สถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่ างประเทศ ซึ่งครอบคลุมเนือ้ หาหลักสูตรทางด้ านเทคนิค หลักสูตรเฉพาะด้าน
ตามตาแหน่งงานหลักสูตรทางด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) รวมถึงหลักสูตรทางด้านการพัฒนาทักษะ
ที่จาเป็ นในการทางาน เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการบริหารจัดการ และการพัฒ นาภาวะผู้นา และ
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังมีการจัดทาแผนพัฒ นาบุคลากรอย่างต่อ เนื่อ ง เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ภายนอก โดยน าเทคโนโลยี ดิ จิทัล เข้ามาใช้ ปรับ เปลี่ ย นวิธีก ารทางานให้ค ล่อ งตัว รวดเร็ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ งขึน้ จึงได้จัดท าแผน
และเริ่มดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของผูบ้ ริหาร
เพื่ อ ให้ส อดรับ กั บ แนวโน้ม ยุ ค ใหม่ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเติ บ โตขององค์ก ร ทัก ษะทางด้า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล และแนวคิ ด ในการท างาน
แบบ Agile และ Design Thinking เป็ นต้น
2) จัดทำโปรแกรมฝึ กอบรมและพัฒนำระยะยำว
เพื่อ เตรียมพนักงานให้พร้อมปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กาหนด ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหลักสูตร
ฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานระยะยาว 1-3 ปี ตามแผนพัฒนารายบุคคล โดยส่งพนักงานเข้ารับการฝึ กงานในรูปแบบ On-the-job Training
ผ่ า นการปฏิ บั ติ ง านในโครงการต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท ฯ หรื อ ปฏิ บั ติ ง านสมทบกั บ บริ ษั ท ร่ว มทุ น หรื อ บริ ษั ท Services Company ทั้ ง ใน
และต่ างประเทศ นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ ยังจัด ให้มี ร ะบบพี่ เลี ย้ งส าหรับ พนัก งานสายเทคนิ ค เพื่ อ สอนงานและให้ค าแนะน าแก่ พ นัก งาน
ในระหว่างดาเนินการตามแผนพัฒนาด้วย
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3) สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้พนักงำนเข้ำรับกำรศึกษำระดับปริญญำโท
ปตท.สผ. ได้ส นับ สนุน ทุน การศึก ษาแก่ พ นัก งานเพื่ อ ศึก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาโทในมหาวิท ยาลัย ชั้น น า ทั่ว โลก
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1)
2)
3)
4)
5)

สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมการเจาะและหลุมเจาะ
สาขาดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อ ศึกษาต่อระดับปริญ ญาโทในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงในประเทศไทย ในสาขาวิชาดังต่อไปนี ้
1) สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปี 2563 ปตท.สผ. มีการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 209,216,770 บาท โดยมีจานวนชั่วโมง
ในการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานกว่า 180,815 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็ นจานวนชั่วโมงการฝึ กอบรมและพัฒนาโดยเฉลี่ย 40 ชั่วโมงต่อพนักงาน
1 คนต่อปี ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ ได้มีนโยบายให้ผูบ้ ริหารจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Competency Development Plan หรือ ICDP)
ทาให้ ปตท.สผ. สามารถพัฒ นาขี ด ความสามารถของพนัก งานได้สูงขึน้ และกาหนดให้ค ณะกรรมการกลุ่ม อาชี พ ในกลุ่ม อาชี พ ต่าง ๆ
ดาเนินการทา Technical Competency Assessment Calibration เพื่ อ ให้เกิดมาตรฐาน ทาให้ขี ดความสามารถของพนักงานในปี 2563
สูงขึน้ โดยเฉลี่ยร้อยละ 3.5
ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. มี การวัดผลตอบแทนการลงทุน ด้านการพัฒ นาบุค ลากรจากมูล ค่าการลงทุนทั้งในด้านเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมการพัฒ นาต่อผลประกอบการ กาลังการผลิต ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมพนักงานแรกเข้าสายเทคนิค
ให้สามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง (Time-to-autonomy) และระยะเวลาการเตรียมความพร้อ มพนักงานระดับบริหารขึน้
ดารงตาแหน่งเป้าหมาย และมีการพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยดัชนีชีว้ ดั เหล่านี ้
จะถูกนามาใช้ในการประเมินและปรับปรุ งกิจกรรมการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

7.6

ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ
7.6.1 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรและเลขำนุกำรบริษัท

7.6.1.1 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ นางประณต ติราศัย อดีตรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท มี ผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่ อเป็ นศูนย์กลาง
(Focal Point) ระหว่างคณะกรรมการบริษั ทกับฝ่ ายจัดการ ให้คาปรึกษาและคาแนะนาแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติต ามกฎหมายที่
เกี่ ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ และเป็ นผู้รบั ผิดชอบหลัก (Accountable Person) ในการตรวจสอบ
เอกสารวาระการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อ นจัดส่ งให้คณะกรรมการ รวมถึงบริหารงานเอกสารการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ และการเตรียมความพร้อ มให้กับคณะกรรมการสาหรับการประชุมผูถ้ ือ หุน้ โดยนางประณต ติราศัย จบการศึกษาด้านกฎหมาย
เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์สงู ที่จะสนับสนุนการทาหน้าที่ของคณะกรรมการได้อย่างเหมาะสม
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7.6.1.2 เลขำนุกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษั ท ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้งนางมณี ญ าณ์ ศรี สุขุ ม บวรชัย ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จัด การใหญ่ สายงาน
เลขานุการบริษัท ให้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท และปฏิบตั ิหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยื น
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการอิสระ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 โดยนางมณีญาณ์
จบการศึกษาด้านบัญ ชี และเป็ นผู้มี ความรู ้ ความสามารถ รวมถึงมี ประสบการณ์อ่ื น ๆ ในงานเลขานุการบริษั ท และได้เข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรที่สาคัญ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติ และการอบรมของเลขานุการบริษั ท
ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
เลขานุการบริษัทได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดในพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการจัดทา
และเก็บรักษาเอกสารสาคัญ ของบริษัท ฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถ้ ื อหุน้ หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุม ผู้ถื อ หุ้น รายงานการประชุม คณะกรรมการ และรายงานประจ าปี ของบริษั ท ฯ รวมถึง เก็ บ รัก ษารายงานการมี ส่ วนได้เสี ย
ที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสาเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี ้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี ้
• ให้คาแนะนา ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผถู้ ือหุน้ ข้อกาหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

•
•
•
•

ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประชุมผูถ้ ือหุน้

จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
เสนอแนะหลักสูตรการฝึ กอบรมที่จาเป็ นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัท ฯ ให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
และกับหน่วยงานภายนอกที่กากับดูแลบริษัทจดทะเบียน

• กากับดูแลการจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดทาและการเก็บรักษาเอกสารที่สาคัญของบริษัทย่อย
• ส่งเสริม ให้กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานมี ความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ย วกับ การก ากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดีแ ละ

จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทัง้ มีการทบทวนการกากับดูแ ลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบตั ขิ องสากลและบริษัทชัน้ นาต่าง ๆ เป็ นประจา

• ดูแลให้บ ริษั ท ฯ ปฏิ บัติต่อ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทีย มกัน เป็ นธรรม และเป็ นไปตามข้อกฎหมาย และ

เสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย

• เป็ นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่ องร้องเรียนกับบุคคลที่เกี่ ยวข้องเมื่ อมี เรื่องร้องเรียนผ่านเข้ามา

ในระบบการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ.
• หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทฯ
7.6.2 หั ว หน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และหั ว หน้ ำ งำนก ำกั บ ดู แ ลกำรปฏิ บั ติ งำน (Compliance) ของ
ปตท.สผ.
7.6.2.1 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ได้จดั ตัง้ สายงานตรวจสอบ (Internal Audit Division) ขึน้ โดยมีสายการบังคับบัญชาและการรายงาน
ขึน้ ตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ (Functionally/Directly Report to the Audit Committee) และรายงานการบริห ารงานต่อ ประธาน
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เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (Administratively/Dotted Line Report to the President and Chief Executive Officer)
ทัง้ นี ้ มีรายละเอียดของขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขปดังนี ้
1) การตรวจสอบกิจกรรมภายในองค์กรและบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. (In-house and Subsidiary Audits)
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ นใจว่ า การด าเนิ น งานเป็ นไปตามเป้ า หมายของบริ ษั ท ฯ โดยใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พอเพี ย ง และความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการก ากั บ ดู แ ล (Governance) การบริห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management) และการควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งผูต้ รวจสอบมีหน้าที่ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามที่ได้รบั มอบหมาย โดยจะต้อง
คานึงถึงและให้ความสาคัญในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจนาไปสู่การเกิดทุจริตได้ รวมถึงการบ่งชีถ้ งึ จุดอ่อนของการควบคุมที่ยงั คงมีอยู่
และให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุ งกระบวนการให้มีการควบคุมภายในเพิ่มขึน้ อย่างเหมาะสมเพียงพอ
2) การตรวจสอบโครงการร่วมทุน (Joint Venture Audits)
เป็ นการสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริษัทผูด้ าเนินการ (Operator) ในโครงการที่บริษัทฯ เข้าร่วมทุน เพื่อให้
มั่นใจว่าการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ สอดคล้องกับสัญญาร่วมทุนและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึง
การปันส่วนค่าใช้จ่ายของโครงการร่วมทุนเป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ถกู ต้อง
3) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีดจิ ิทลั (Digital Technology Audit)
เป็ นการสอบทานความเพี ยงพอของการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ที่นามาใช้ในระบบงานต่าง ๆ
ของบริษัทฯ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดจิ ิทลั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจด้วยทรัพยากรที่เหมาะสม
ในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
4) การให้คาปรึกษา (Consulting Services)
เป็ นการให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานอื่น โดยที่ ลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็ นไปตามข้อ ตกลงที่ทาขึน้
ร่วมกัน กับ ผู้ร ับบริการ หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้ค าปรึกษาเพื่ อ ให้เกิด ความมั่น ใจว่ากระบวนการกากับดูแ ล การบริห าร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้วหรือที่จดั ทาขึน้ ใหม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ หรือสามารถให้คาแนะนา
ในการออกแบบกระบวนการดังกล่าว
5) การตรวจสอบการทุจริต (Fraud Investigation)
ในกรณี ท่ี มี เรื่อ งร้อ งเรีย น หัว หน้า หน่ วยงานตรวจสอบภายในจะมี ห น้าที่ เป็ น ผู้ ต รวจสอบเรื่ อ งร้อ งเรีย น
ที่เกี่ยวกับการทุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและขัน้ ตอนที่กาหนดไว้ในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุม้ ครอง พ.ศ. 2556
ซึ่งผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียนจะต้องไม่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องร้องเรียนนัน้ โดยฝ่ ายจัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการป้องกัน ค้นหา สืบสวน และ
ลงโทษการกระทาที่ทจุ ริต
6) การร้องขอให้มีการตรวจสอบเป็ นกรณีพิเศษ (Special Audit Requests)
เป็ น การตรวจสอบรายการที่ ไม่ ได้อ ยู่ในแผนงานตรวจสอบประจ าปี โดยได้ร ับ การร้อ งขอเป็ น พิ เศษจาก
ฝ่ ายจัดการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็ นรายการที่มีความเสี่ยงที่ตอ้ งเร่งหาทางแก้ไขปรับปรุ ง
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขัน้
เลื่ อ นต าแหน่ง และประเมิ น ผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามที่ ร ะบุไว้ในระเบี ยบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
ปตท.สผ.
นางจุติมา ลลิตกุล ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานตรวจสอบและหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ของ ปตท.สผ. ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงธันวาคม 2563 ทัง้ นีต้ งั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นมา นางสาวญาณินี วจีประทับจิต
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ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. แทน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมี ค วามเห็น ว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ทั้ง สองท่านมี คุณ สมบัติท่ีมีค วามเหมาะสมกับ การปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่ งดังกล่ า วได้อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจากมี วุฒิ ก ารศึก ษา ความรู ค้ วามสามารถ ประสบการณ์ ท างาน และได้เข้าอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบทัง้ ด้านงานตรวจสอบโดยตรง ด้านการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ด้านการปรับปรุ งการทางานและการพัฒนาความสามารถของผูต้ รวจสอบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนิน งานของสายงานตรวจสอบ
อย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็ นอย่างดี
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษัท
7.6.2.2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัตงิ ำนของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ได้จดั ตัง้ ฝ่ ายบรรษัทภิบาล การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายในขึน้ โดยมีสายการรายงาน
ตรงต่อ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กรและ
กากับดูแล และประธานเจ้าหน้าที่บ ริห าร ตามลาดับ ซึ่งฝ่ ายบรรษัท ภิบ าล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุม ภายใน มี หน้าที่
ความรับ ผิดชอบหลักในการส่งเสริม ให้ก ลุ่ม ปตท.สผ. ปฏิบัติต ามกฎหมาย (Compliance) อย่างถูกต้อ งครบถ้วน รวมทัง้ สนับสนุนให้
ผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Compliance Risk) ได้อ ย่างมี ประสิทธิภ าพผ่าน Compliance
Program เช่น การสื่ อ สารและการจัด อบรมกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง การจัด ทาฐานข้อ มูลกฎหมายของ ปตท.สผ. (Legislation Database)
การระบุและประเมินความเสี่ ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย การให้คาแนะนาในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการออกระเบียบ นโยบาย
รวมถึงข้อกาหนดภายในต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ประสานงานกับผูก้ ากับดูแลหรือหน่วยงานทางการภายนอก รวมทัง้ มีการรายงานผล
การดาเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ ริหารเป็ นประจา
หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ.ในปี 2563 ได้แก่ นายคเณศ ทรัพย์บุญ รอด ดารงตาแหน่ง
ผูจ้ ัดการอาวุโส ฝ่ ายกากับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 และดารงตาแหน่งผูจ้ ัดการอาวุโส
ฝ่ ายบรรษัทภิบาล การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 - ปัจจุบนั
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท ฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 3: รายละเอียด
เกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษัท
7.6.3 หัวหน้ำงำนนักลงทุนสัมพันธ์
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
7.6.4 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
7.6.4.1 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1) ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในรอบปี บญ
ั ชี 2563 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. และบริษัทย่อยทัง้ ในและต่างประเทศมีค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี
ให้บ ริษั ท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จากัด (PwC) และเครือ ข่ายของ PwC ในต่างประเทศ รวมทั้งส านักงานสอบบัญ ชี อ่ื น
เป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 1.78 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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2) ค่าบริการอื่น* (Non-Audit Fee)
ในรอบปี บัญ ชี 2563 ปตท.สผ. และบริษั ท ย่อ ยมี ก ารจ่า ยค่ าตอบแทนของงานบริก ารอื่ น ให้ส านัก งาน
สอบบัญ ชีท่ีผูส้ อบบัญ ชีของ ปตท.สผ. สังกัด (PwC) รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญ ชีดงั กล่าว
จานวนรวม 0.85 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นค่าตอบแทนในการจัดทา Comfort Letter เพื่ อ แผนการบริหารจัดการหนี ส้ ินของกลุ่มบริษั ท
สาหรับหุน้ กูส้ กุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่ออกและเสนอขายให้นกั ลงทุนต่างประเทศ ค่าบริการด้านภาษี และค่าบริการอื่น
* หมายเหตุ: “ค่าบริการอื่น” ในทีน่ เี ้ ป็ นคาทีใ่ ช้ในการรายงาน ซึ่งกาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
7.6.4.2 สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีในระยะเวลำ 3 ปี ทีผ่ ่ำนมำ (ปี 2561-2563)
ผู้ส อบบัญ ชี ได้แ สดงความเห็ น ในรายงานการตรวจสอบต่ อ งบการเงิ น รวมของ ปตท.สผ. แบบไม่ มี เงื่ อ นไข
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ท่ผี ่านมา
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8. ผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

8. ผลการดาเนนิ งานดา้ นการกากบั ดแู ลกจิ การ

8.1

สรปุ ผลการปฏบิ ตั หิ นา้ ทขี่ องคณะกรรมการในรอบปที ผี่ ่านมา
8.1.1 หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “นิยามกรรมการอิสระ”
8.1.2 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และผู้บริหำร
8.1.2.1 กำรสรรหำกรรมกำร

ในการสรรหากรรมการ เมื่อมีตาแหน่งกรรมการว่างลงหรือกรรมการถึงกาหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณาทัก ษะหรือ ความเชี่ ย วชาญที่ จ าเป็ นและสอดคล้อ งกับ ทิ ศ ทางกลยุท ธ์ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ปตท.สผ. (Target Skill Mix) เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็ นประโยชน์สูงสุดกับ ปตท.สผ. รวมทัง้
ให้ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ซึ่ง รวมถึ ง เพศและความเป็ นอิ ส ระของกรรมการ
โดยในปี 2563 คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 9 คน เป็ นกรรมการเพศหญิ ง 2 คน จากกรรมการทัง้ หมด 15 คน
นอกจากนี ้ ยังคานึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการอย่างรอบด้านและโปร่งใสด้วย
ทั้ ง นี ้ คณ ะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนจะวิ เ คราะห์ ค วามเพี ย งพอและความเหมาะสม
(Gap Analysis) ของ Skill Mix ปั จจุ บั น และ Target Skill Mix โดยในปี 2563-2564 ปตท.สผ. ให้ค วามส าคั ญ กั บ Target Skill Mix
ที่หลากหลาย และเน้น 3 ด้านเป็ น Priority หลัก ได้แก่
1) International Market: เพื่ อ ให้เป็ นตามแผนกลยุ ท ธ์ Execute และ Expand ปตท.สผ. ตั้ง เป้ า การขยาย
การลงทุนเพิ่ มเติม นอกเหนื อ จากธุร กิจ E&P ที่ เป็ นธุร กิจหลัก โดยเน้นการเพิ่ มมูลค่าในโครงการปั จจุบัน รวมถึงการส่ งเสริมการลงทุน
ในธุรกิจอื่ น เช่น Gas to Power/LNG และพัฒ นาศักยภาพทางด้าน Commercial และ Marketing จึงควรต้อ งมี ผู้มีความรู ้ ประสบการณ์
และความเชี่ ย วชาญใน Skill Mix นี ้ โดยเฉพาะด้านการตลาดและการพาณิ ชย์ (Commercial) ที่ เป็ น สากล เพื่ อ ให้ ปตท.สผ. สามารถ
เป็ นผูด้ าเนินโครงการขาย และทาการตลาดได้ดว้ ยตนเอง
2) Organization Change and Development: เพื่ อรองรับ การปรับ ตั ว ในทุ ก ด้ า น การเปลี่ ยนผ่ า นสิ ท ธิ
ในการเป็ นผูด้ าเนินโครงการใหม่ ๆ ที่ได้มา การวางระบบการกากับดูแลโครงการลงทุนใหม่ ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ และการบริหารบุคลากร
หลายเชื อ้ ชาติ เพื่ อ ส่งเสริม ให้ ปตท.สผ. เป็ น บริษั ท International E&P Company อย่ างแท้จริง ผู้มี ป ระสบการณ์แ ละความเชี่ ย วชาญ
ใน Skill Mix นีจ้ งึ จาเป็ นกับ ปตท.สผ. ในปัจจุบนั เป็ นอย่างยิ่ง
3) Legal: เพื่ อ ส่ ง เสริม การบริห ารความเสี่ ย งด้า นกฎหมายและการปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ก ารด าเนิ น งาน
(Legal Risks & Compliance) ซึ่งเป็ นความเสี่ยงระดับองค์กรและมีผลกระทบโดยตรงต่อ License to Operate อีกทัง้ การติดตามพัฒนาการ
ของกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีและเพื่อให้ทนั ต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจใหม่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนจะสรรหาบุ ค คลที่ มี คุณ สมบัติ เหมาะสมและสมควรได้ร ับ
การเสนอชื่อ เป็ นกรรมการต่อ คณะกรรมการ ปตท.สผ. โดยพิจารณาจากคุณ สมบัติตาม Target Skill Mix ประจาปี ขา้ งต้น ซึ่งในปี 2563
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีสดั ส่วนกรรมการที่มี Skill Mix ในด้าน Organization Change and Development อย่างเพียงพอเหมาะสม และ
ยังคงให้ความสาคัญกับการสรรหากรรมการที่มี Skill Mix ด้าน International Market และ Legal ต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้ ยังพิจารณา
จากทาเนี ยบบัญ ชีรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ ปตท.สผ. (Directors’ Pool ของ ปตท.สผ.) และบัญ ชี
รายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool ของ สคร.) ซึ่งเป็ นบัญ ชีท่ีได้รวบรวม
ผูท้ ่ีมีทกั ษะหรือความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน รวมทัง้ ขอรับข้อคิดเห็นจาก ปตท.
ส่วนที่ 1 หน้า 11
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ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ รวมถึงข้อเสนอของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยตามหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้า
(หากมี ) เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณากรณี ก รรมการครบวาระ โดยรายชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสมต้ อ งได้ร ับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกาหนดนโยบายและกากับ ดูแ ล
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557
การเลือ กตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่อ อกจากตาแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน โดยมี ห ลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง
เป็ นกรรมการ ดังนี ้
1) ในกรณีที่จ านวนบุค คลผู ไ้ ด้ร บั การเสนอชื่อ เป็ น กรรมการมีไ ม่เ กิ น กว่า จานวนกรรมการที่จ ะพึง ได้ร บั
การเลือ กตั้ง ในครัง้ นั้น ให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุกคน โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
เป็ นรายบุคคล และแต่ละคนต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมาก
2) ในกรณี ท่ี จานวนบุค คลผู้ได้รบั การเสนอชื่อ เป็ นกรรมการมีจานวนเกิน กว่าจานวนกรรมการที่ จะพึ งได้ร ับ
การเลือกตั้งในครัง้ นั้น ให้ผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ไม่เกินจานวน
กรรมการที่จะพึงได้รบั การเลือกตัง้ ในครัง้ นั้น และให้บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนสูงสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่ากับ
จานวนกรรมการที่จะพึงมี และแต่ละคนต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากด้วย
การเลือ กตั้งกรรมการทดแทนต าแหน่ งที่ว่างในกรณี อื่นที่ไม่ ใช่เนื่ อ งมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจ
เลือกตัง้ กรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ด้วย ทัง้ นี ้ บุคคลที่เข้ามาเป็ นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระเดิม
ที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง
8.1.2.2 กำรสรรหำและแผนสืบทอดงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีบทบาทเพิ่มเติมในการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่งของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และระบบการพัฒ นาผู้บริหาร เพื่อ รองรับตาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มี ความเหมาะสมและดารง
ประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ได้ผบู้ ริหารที่มีทกั ษะและคุณลักษณะที่จาเป็ นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผูท้ ี่มีทกั ษะ
ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่งและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ของ ปตท.สผ. เช่น มีวิสัยทัศน์ดา้ นยุทธศาสตร์พลังงาน มีความสามารถและประสบการณ์บริหารจัดการดาเนินงานโครงการขนาดใหญ่
มีความสามารถในการแสวงหาและบริหารจัดการธุรกิจใหม่ (New Business) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ฯ รวมทัง้ คานึงถึงโอกาส
ที่อาจมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ด้วย
ปตท.สผ. มี การก าหนดแผนสืบ ทอดต าแหน่ งของประธานเจ้าหน้าที่บ ริห าร เพื่ อ ให้ ปตท.สผ. มี ความพร้อ ม
หากประธานเจ้าหน้าที่ บริห ารไม่ สามารถปฏิ บัติ หน้าที่ ได้ หรือ ครบวาระการด ารงต าแหน่ ง ตลอดจนลดความเสี่ ยงหรือ ผลกระทบจาก
การขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ปตท.สผ. โดยมีขนั้ ตอนการดาเนินการ ดังนี ้
1) ปตท.สผ. ร่ว มกับ คณ ะกรรมการจัด การกลุ ่ม ปตท. ( PTT Group Management Committee หรือ
PTTGMC) จัด โปรแกรมพัฒ นาผู้บ ริห ารระดับ สูงของกลุ่ม (Group Leadership Development Program หรือ GLDP) โดยมุ่งเน้น กลุ่ม
ผูบ้ ริหารที่มีศกั ยภาพสูงระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ขึน้ ไปในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อม เพื่อที่ จะ
เข้ารับการคัดเลือกให้สืบทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้ งนี ้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. เป็ น
กรรมการของคณะ PTTGMC ดังกล่าวด้วย
ส่วนที่ 1 หน้า 12
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2) คณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTT Management Committee หรือ PTTMC) ในฐานะที่ ปตท. เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาเสนอชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากกลุ่มผูบ้ ริหารที่มีศกั ยภาพสูงระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขึน้
ไป ตามข้อ 1) และนาเสนอรายชื่อ ให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือ กผู้ที่ มีความเหมาะสมที่สุด เพื่อ มาด ารงตาแหน่ งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ.
3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปตท.สผ. พิจารณาผูบ้ ริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและรับ ฟั ง
ข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ตามข้อ 2) โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของพนักงานระดับรองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ที่
มีศักยภาพสูงใน ปตท.สผ. ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิ จารณาคัดเลือกจากความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. การไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) และวิสัยทัศน์ในการนาพา
ปตท.สผ. ให้เจริญเติบโตได้ตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดไว้
4) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอรายชื่อพร้อ มข้อคิดเห็นและพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งอย่างเป็ น ธรรมและสมเหตุสมผล เพื่ อ นาเสนอต่ อ คณะกรรมการบริษัท พิ จารณาแต่ งตั้งให้เป็ นกรรมการบริษั ท
และดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไป
8.1.2.3 กำรสรรหำผู้บริหำรและแผนสืบทอดตำแหน่งงำนของผู้บริหำร
ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รบั มอบอ านาจจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้เป็ น
ผู้พิ จ ารณาบรรจุแ ละแต่ งตั้งบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุ ร กิ จ ของ ปตท.สผ. ลงในต าแหน่ งบริห าร โดยมี
คณะกรรมการบริหารและกากับดูแ ลการพัฒ นาพนักงาน (Career Review Board) ดาเนินการคัดเลือ กตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพ ยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ ยกเว้นในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึน้ ไป ต้อ งได้รบั อนุมัติจา ก
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทั้งนี ้ กรณี สรรหาและบรรจุบุคคลจากภายนอกลงตาแหน่งบริหารจะต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
สัมภาษณ์ และการแต่งตัง้ หัวหน้าหน่วยงานระดับบริหารด้านการตรวจสอบจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนด้วย
ปตท.สผ. มี ก ารจั ด ท าแผนสื บ ทอดต าแหน่ ง งาน (Succession Planning) ระดั บ บริ ห ารทุ ก ต าแหน่ ง งาน
ตามโครงสร้างองค์กร เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างลงจากการแต่งตัง้ โยกย้าย การเกษี ยณอายุของพนักงานระดับบริหาร รวมถึงเพื่อบรรจุลง
โครงสร้า งองค์ก รใหม่ ต ามแผนธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ รองรับ การเติ บ โตของบริ ษั ท ฯ ในอนาคต โดยมี
คณะกรรมการบริหารและกากับดูแลการพัฒนาพนักงาน (Career Review Board) เป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่มีความเหมาะสมเป็ นผูส้ ืบทอด
ตาแหน่งดังกล่าว โดยพิจารณาจากคุณ สมบัติตาม PTTEP Management Success Profile ของแต่ละตาแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย ความรู ้
ความเข้า ใจเกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ฯ และธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ (Organization Knowledge) ประสบการณ์ (Experience) ขี ด ความสามารถ
(Competency) คุณ ลักษณะ (Personal Attribute) และผลประเมินศักยภาพสูงสุดที่เล็งเห็นได้ในปั จจุบัน (Current Estimated Potential)
เมื่อ ได้รายชื่อ ผู้สืบทอดตาแหน่งงานนั้น ๆ แล้ว บริษั ทฯ จะมี การกาหนดแผนพัฒ นารายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยแบ่งกลุ่ม
การพั ฒ นาตาม Business Area ประกอบด้ ว ย Asset Management, Business Development, Technical Support และ Business
Support เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทัง้ ด้านความรูค้ วามสามารถในงาน ทักษะการบริหารจัดการ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทางานร่วมกับ
ผูอ้ ื่นตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ผสู้ ืบทอดตาแหน่งงานมีคณ
ุ สมบัติพร้อมที่จะดารงตาแหน่งได้ตามกาหนดเวลาที่ตอ้ งการ
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8.1.3 กำรพัฒนำกรรมกำร

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ประกอบด้วย
1) การรับฟั งการบรรยายสรุ ปโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริ หารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทาง
การดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ความรู แ้ ละเทคนิคเกี่ยวกับการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทัง้ ข้อมูลที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
2) การได้รบั คู่มือกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาคัญ เช่น แผนกลยุทธ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นต้น เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและมีการปรับปรุ งคู่มือกร รมการให้ทนั สมัย
อยู่เสมอ เพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
3) การไปเยี่ ยมชมสถานที่ ปฏิ บัติ การจริงของกลุ่ ม ปตท.สผ. ตามความเหมาะสมเพื่ อเพิ่ มความเข้าใจในธุ รกิ จและเป็ น
ประโยชน์ในการทางานของกรรมการบริษัท
กรรมการใหม่ท่ีเข้าร่วมปฐมนิเทศจะต้อ งประเมินประสิทธิภ าพการจัดปฐมนิเทศ เพื่อ นาผลไปปรับปรุ งในครัง้ ต่อไปด้วย
นอกจากนี ้ กรรมการที่ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นประธานกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง จะได้รบั ฟั งการบรรยายเกี่ยวกับการทาหน้าที่ประธาน
กรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ เพิ่มเติมด้วย
การพัฒนาและการอบรมของกรรมการ
ปตท.สผ. มีกรรมการที่มีความรู ค้ วามสามารถ และแสวงหาความรู ค้ วามเข้าใจในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และ
ปตท.สผ. สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศกึ ษาและอบรมเพิ่มเติม โดยเข้าร่วมการอบรมที่จดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) และองค์กรชัน้ นาอื่น ๆ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาและการเยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ
เพื่อ เพิ่ม พูน ความรู เ้ กี่ย วกับ การท าหน้า ที่ก รรมการเสมอมา นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้จัด การบรรยายให้แ ก่ค ณะกรรมการ ปตท.สผ.
โดยผูบ้ ริหาร ปตท.สผ. เพื่อพัฒนาความรู ใ้ นการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีการจัดทัง้ สิน้ 6 ครัง้ ได้แก่ เรื่อง แนวทางการทบทวน
ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564 (Pre-Strategy Review) และทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจ าปี 2564 (Strategy Review) และการบรรยาย 4 ครั้ง เกี่ ย วกั บ GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ทั้ ง นี ้
ปตท.สผ. มี การแจ้งข้อ มูลที่ เกี่ ยวข้อ งกับแนวปฏิ บัติท่ี ดี ตามหลัก การก ากับดูแ ลกิ จการที่ ดี ให้กับกรรมการอยู่ เสมอ เพื่ อ เพิ่ ม พู นความรู ้
ความเข้าใจยิ่งขึน้ โดยมีรายละเอียดของการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และการรับฟั งการบรรยายของกรรมการทุกคน ดังนี ้
รำยชื่อกรรมกำร
1) นายปรัชญา ภิญญาวัธน์

หลักสูตร
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564 (Pre-Strategy Review)
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2564 (Strategy Review)
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) แนวทางการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการสาหรับคณะกรรมการในปี 2563
2) การเตรียมความพร้อมของ ปตท.สผ. สาหรับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3) การใช้หลักการ GRC นาพาองค์กรให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis)
4) ความเสี่ยงด้านภูมิรฐั ศาสตร์ (Geopolitical Risk)
- การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective
โดยบริษัท Bain & Company
ส่วนที่ 1 หน้า 14
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รำยชื่อกรรมกำร
2) นายอัชพร จารุ จินดา

-

3) พลเรือเอกธนะรัตน์ อุบล

-

4) พลตรีนิมิตต์ สุวรรณรัฐ

-

-

หลักสูตร
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564
(Strategy Review)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) แนวทางการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการสาหรับคณะกรรมการในปี 2563
2) การใช้หลักการ GRC นาพาองค์กรให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis)
3) ความเสี่ยงด้านภูมิรฐั ศาสตร์ (Geopolitical Risk)
การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective
โดยบริษัท Bain & Company
สัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงในเรื่อง Personal Data Protection
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564
(Strategy Review)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) แนวทางการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการสาหรับคณะกรรมการในปี 2563
2) การเตรียมความพร้อมของ ปตท.สผ. สาหรับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3) การใช้หลักการ GRC นาพาองค์กรให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis)
4) ความเสี่ยงด้านภูมิรฐั ศาสตร์ (Geopolitical Risk)
สัมมนา เรื่อง Board’s Roles in Strategy for Business Sustainability จัดโดย IOD
การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective
โดยบริษัท Bain & Company
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) แนวทางการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการสาหรับคณะกรรมการในปี 2563
2) การเตรียมความพร้อมของ ปตท.สผ. สาหรับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3) การใช้หลักการ GRC นาพาองค์กรให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis)
4) ความเสี่ยงด้านภูมิรฐั ศาสตร์ (Geopolitical Risk)
การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective
โดยบริษัท Bain & Company
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

รำยชื่อกรรมกำร
5) นายทวารัฐ สูตะบุตร

-

6) นายปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์

-

7) นายบัณฑิต เอือ้ อาภรณ์

-
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

หลักสูตร
การบรรยายและอภิปรายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2564 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564
(Strategy Review)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) แนวทางการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการสาหรับคณะกรรมการในปี 2563
2) การเตรียมความพร้อมของ ปตท.สผ. สาหรับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3) การใช้หลักการ GRC นาพาองค์กรให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis)
การบรรยาย เรื่อง การลงทุนในธุรกิจ Renew โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
การบรรยาย เรื่อง Cyber Risk Management for New Normal Enterprise โดย Carnegie Mellon
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564
(Strategy Review)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) แนวทางการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการสาหรับคณะกรรมการในปี 2563
2) การเตรียมความพร้อมของ ปตท.สผ. สาหรับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3) การใช้หลักการ GRC นาพาองค์กรให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis)
4) ความเสี่ยงด้านภูมิรฐั ศาสตร์ (Geopolitical Risk)
การบรรยาย เรื่อง การลงทุนในธุรกิจ Renew โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
การบรรยาย เรื่อง Cyber Risk Management for New Normal Enterprise โดย Carnegie Mellon
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective
โดยบริษัท Bain & Company
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564
(Strategy Review)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) แนวทางการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการสาหรับคณะกรรมการในปี 2563
2) การเตรียมความพร้อมของ ปตท.สผ. สาหรับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3) การใช้หลักการ GRC นาพาองค์กรให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis)
4) ความเสี่ยงด้านภูมิรฐั ศาสตร์ (Geopolitical Risk)
ส่วนที่ 1 หน้า 16

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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รำยชื่อกรรมกำร
8) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

-

9) นายพชร อนันตศิลป์
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

-

-

หลักสูตร
การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective โดย
บริษัท Bain & Company
สัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงในเรื่อง Personal Data Protection
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564
(Strategy Review)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) แนวทางการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการสาหรับคณะกรรมการในปี 2563
2) การเตรียมความพร้อมของ ปตท.สผ. สาหรับพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3) การใช้หลักการ GRC นาพาองค์กรให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis)
4) ความเสี่ยงด้านภูมิรฐั ศาสตร์ (Geopolitical Risk)
สัมมนา เรื่อง Board’s Roles in Strategy for Business Sustainability จัดโดย IOD
การบรรยาย เรื่อง การลงทุนในธุรกิจ Renew โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
การบรรยาย เรื่อง Cyber Risk Management for New Normal Enterprise โดย Carnegie Mellon
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อบรม หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program จัดโดย IOD
การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective
โดยบริษัท Bain & Company
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564
(Strategy Review)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) แนวทางการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการสาหรับคณะกรรมการในปี 2563
2) การเตรียมความพร้อมของ ปตท.สผ. สาหรับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3) การใช้หลักการ GRC นาพาองค์กรให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis)
4) ความเสี่ยงด้านภูมิรฐั ศาสตร์ (Geopolitical Risk)
การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective
โดยบริษัท Bain & Company

ส่วนที่ 1 หน้า 17
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รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

รำยชื่อกรรมกำร
10) นายเดชาภิวฒ
ั น์
ณ สงขลา

-

11) นายอธิคม เติบศิริ

-

12) นางอังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

หลักสูตร
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564
(Strategy Review)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) แนวทางการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการสาหรับคณะกรรมการในปี 2563
2) การเตรียมความพร้อมของ ปตท.สผ. สาหรับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3) การใช้หลักการ GRC นาพาองค์กรให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis)
4) ความเสี่ยงด้านภูมิรฐั ศาสตร์ (Geopolitical Risk)
การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective
โดยบริษัท Bain & Company
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564
(Strategy Review)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) แนวทางการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการสาหรับคณะกรรมการในปี 2563
2) การเตรียมความพร้อมของ ปตท.สผ. สาหรับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3) การใช้หลักการ GRC นาพาองค์กรให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis)
4) ความเสี่ยงด้านภูมิรฐั ศาสตร์ (Geopolitical Risk)
การบรรยาย เรื่อง การลงทุนในธุรกิจ Renew โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective
โดยบริษัท Bain & Company

- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564 (Pre-Strategy Review)
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564
(Strategy Review)
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) แนวทางการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการสาหรับคณะกรรมการในปี 2563
2) การเตรียมความพร้อมของ ปตท.สผ. สาหรับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3) การใช้หลักการ GRC นาพาองค์กรให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis)
4) ความเสี่ยงด้านภูมิรฐั ศาสตร์ (Geopolitical Risk)
- การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective
โดยบริษัท Bain & Company
- การบรรยาย เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง โดยบริษัท เอซิส
โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร โดยบริษัท เอสบีดีไอ จากัด
- การบรรยาย เรื่อง The future of us isn’t what it used to be โดย KPMG ประเทศไทย และ
ส่วนที่ 1 หน้า 18

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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รำยชื่อกรรมกำร

13) นายอรรถพล ฤกษ์พิบลู ย์

203

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

-

14) นายวิรไท สันติประภพ

-

15) นายพงศธร ทวีสิน

-

-

หลักสูตร
Cybersecurity, a more “matter” of IT โดย Deloitte ประเทศไทย ในงาน PTT Group AC Forum 2020
จัดโดยบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) การใช้หลักการ GRC นาพาองค์กรให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis)
2) ความเสี่ยงด้านภูมิรฐั ศาสตร์ (Geopolitical Risk)
การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective
โดยบริษัท Bain & Company
การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective
โดยบริษัท Bain & Company
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อ Geopolitical Risk
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2564
(Strategy Review)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) แนวทางการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการสาหรับคณะกรรมการในปี 2563
2) การเตรียมความพร้อมของ ปตท.สผ. สาหรับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3) การใช้หลักการ GRC นาพาองค์กรให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis)
4) ความเสี่ยงด้านภูมิรฐั ศาสตร์ (Geopolitical Risk)
การบรรยาย เรื่อง การลงทุนในธุรกิจ Renew โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
การบรรยาย เรื่อง Cyber Risk Management for New Normal Enterprise โดย Carnegie Mellon
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective
โดยบริษัท Bain & Company

ปั จจุบนั มีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ Director Certification Program
(DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD จานวน 13 คน และ 3 คน ตามลาดับ รวมทัง้ สิน้ 13 คน จากกรรมการทัง้ หมด
15 คน หรือร้อยละ 86.67 นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารการสัมมนาและการอบรมที่เป็ นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ.
เป็ นประจา ทัง้ นี ้ มีรายละเอียดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
8.1.4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนของคณะกรรมกำร
ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ปตท.สผ. เป็ น ประจ าทุ ก ปี ตาม Board Performance Target และแบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน เพื่ อ ให้ค ณะกรรมการ ปตท.สผ.
ได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบตั งิ าน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี และเพิ่มประสิทธิผลการทางาน
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แบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. รวมทัง้ หมดมี 4 แบบ ได้แก่

1) แบบการประเมินผลตนเองเป็ นรายบุคคลและการประเมินกรรมการอื่นแบบไขว้ ประเมินใน 4 หัวข้อ คือ (1) คุณสมบัติ
(2) ความเป็ นอิสระ (3) หน้าที่และความรับผิดชอบ และ (4) การพัฒนาทักษะและความรูค้ วามสามารถ
2) แบบการประเมิ น ผลคณะกรรมการทั้ ง คณะ ประเมิ น ใน 6 หั ว ข้อ คื อ (1) นโยบายและการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์
(2) การปฏิบตั ิหน้าที่ (3) การกากับดูแลและความสัมพันธ์กับฝ่ ายจัดการ (4) การประชุม (5) โครงสร้างและคุณสมบัติ และ (6) การพัฒนา
ทักษะและความรูค้ วามสามารถ
3) แบบการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อ ง ประเมินเกี่ ยวกับประสิทธิ ภ าพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องแต่ละคณะตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนัน้ ๆ
4) แบบการประเมิ น ผลประธานกรรมการ ประเมิ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานของประธานกรรมการ
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดอยู่ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ. ข้อ 6.3 บทบาทของคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการ เช่น การทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือ หุน้ การกาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ เป็ นต้น
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาได้ก าหนด Board Performance Target ประกอบด้ว ยการประเมิ น ใน 3 ด้า น ได้แ ก่
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ การประเมินด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ ได้ ทบทวน
แบบประเมิน ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่ อ ให้สอดคล้อ งตามแนวปฏิ บัติ ที่ดี แ ละ CG Code ของ ก.ล.ต. โดยแบบประเมิ น
ในปี 2563 ทั้ง 4 แบบข้างต้น ยังคงหัวข้อของการประเมิน และระดับการให้คะแนนเช่นเดียวกับปี 2562 คือให้คะแนนจาก 1 ถึง 3 คะแนน
(1 = ต้องปรับปรุง, 2 = ได้มาตรฐาน และ 3 = ดี)
อย่างไรก็ ดี ได้มี การปรับค าถามในแบบประเมิ น หัวข้อ การพัฒ นาทักษะและความรู ค้ วามสามารถ โดยปรับ ค าถามให้
ครอบคลุมการติดตามและศึกษาหาความรูใ้ นเรื่องต่าง ๆ ในมุมที่กว้างขึน้
ทัง้ นี ้ สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมได้ ดังนี ้
1) ผลการประเมิน ตนเองรายบุคคลปี 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.86 ลดลงจากปี 2562 ที่ได้คะแนน 2.88 จากคะแนนเต็ม
3.00 คะแนน สาหรับผลการประเมินกรรมการอื่นแบบไขว้ปี 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.87 ลดลงจากปี 2562 ที่ได้คะแนน 2.91 จากคะแนนเต็ม
3.00 คะแนน
2) ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของกรรมการทัง้ คณะโดยรวมปี 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.86 ลดลงจากปี 2562 ที่ได้คะแนน
2.93 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน
ทั้งนี ้ การประเมิ น ผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการบริษั ท ในปี 2563 ยังคงส่ วนการประเมิ น ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ โดยฝ่ ายจัดการได้ประเมินในส่วนนีด้ ว้ ยเช่นกันเพื่อเป็ น การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)
ในการกาหนดแผนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการต่อไป
3) ผลการปฏิบ ตั ิง านของคณะกรรมการเฉพาะเรื ่อ ง 4 คณะ ในปี 2563 ได้ค ะแนนในระดับ ใกล้เ คีย งกับ ระดับ ดี
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนน 2.94 ลดลงจากปี 2562 ที่ได้คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน
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3.2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน ได้ค ะแนน 2.86 ลดลงจากปี 2562 ซึ่งแยกคณะกรรมการ
สรรหาและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาได้คะแนน 2.97 และคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้คะแนน
2.92 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน
3.3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้คะแนน 2.92 เพิ่มขึน้ จากปี 2562 ที่ได้คะแนน 2.89
จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน
3.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนน 2.95 ลดลงจากปี 2562 ที่ได้คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน
4) ผลการประเมินของประธานกรรมการโดยกรรมการทัง้ คณะปี 2563 ได้คะแนน 2.94 ลดลงจากปี 2562 ที่ได้คะแนน 2.98
จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน
ปตท.สผ. ได้รายงานผลการประเมินข้างต้นทัง้ หมดให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เพื่อนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ได้รบั จากการประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุ งประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการ
และฝ่ ายจัดการต่อไป อาทิ การให้ความสาคัญในเรื่องทิศทางการดาเนินงานในธุรกิจใหม่มากขึน้ และการให้ ความสาคัญ กับการพัฒนา
ตนเองโดยการเข้า รับ การอบรมหลัก สูต รที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมทั้งการศึก ษาหาความรู เ้ พิ่ ม เติม เกี่ ย วกับ กิ จการและแนวโน้ม ทางธุร กิ จ เช่ น
การเข้าร่วมสัมมนา การเยี่ยมชมกิจการ การแลกเปลี่ยนความรู ก้ บั บุคคลในกลุ่มธุรกิจอื่น รวมถึงการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็ นกรรมการ และเปิ ดกว้างในการสนับสนุนให้มี ความคิดริเริ่ม (Initiatives) ต่าง ๆ เพื่ อให้บริษัทฯ เติบโตได้
อย่างมั่นคงในระยะยาว
8.1.5 กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก าหนดให้มี การประเมิ น ผลการปฏิ บัติงานของประธานเจ้าหน้าที่ บ ริห าร โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกาหนด การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ใช้ตามดัชนี
วัด ผลการด าเนิ น งานของบริษั ท ฯ (Corporate KPI) ในแต่ล ะปี เป็ น ผลการปฏิ บัติ งานของประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร และน าเสนอผล
การประเมินต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อให้มีระบบการถ่วงดุล (Check and Balance) และสามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบตั ิงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยเสริมสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. รวมถึงสามารถนาผล
การประเมินที่ได้มาปรับปรุ งประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้ดีย่งิ ขึน้ ได้ตอ่ ไป
8.1.6 กำรประชุมของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดวัน ประชุม ล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติจะมี การประชุม เดือ นละครัง้ ทุกวัน พฤหัสบดี
สุดท้ายของเดือน รวมปี ละ 12 ครัง้ โดยได้แจ้งกาหนดวันประชุม ในปี 2564 ให้คณะกรรมการทราบตัง้ แต่เดือนกันยายน 2563 และกาหนด
ระเบียบวาระประจาแต่ละเดือนไว้ชดั เจน รวมถึงจัดให้มีการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณากาหนดแผนกลยุทธ์ประจาปี นอกจากนี ้ จะมีการ
ประชุมเพื่อหารือ ทบทวนแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการรวม 18 ครัง้
และเพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีเวลาในการศึกษาทาความเข้าใจเนือ้ หาสาระของระเบียบวาระการประชุม โดยปกติเลขานุการบริษัท
จะส่งหนังสือ เชิญ ประชุม พร้อ มระเบียบวาระการประชุมและข้อ มูลประกอบถึงกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อ ย 5 วันทาการก่อ นวันประชุม
เว้นแต่ในกรณี มีเหตุจาเป็ น ที่ขอ้ มูลยังมี ไม่เพี ยงพอ หรือเรียกประชุมเร่งด่วน นอกจากนี ้ จะมี การส่งระเบียบวาระการประชุมผ่านระบบ
Application Software ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ สารที่ ทัน สมัย เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ก ารปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการมี ค วามรวดเร็ว
ในการเข้าถึงข้อมูลได้ทนั ท่วงที และลดขัน้ ตอน ระยะเวลา รวมถึงลดการใช้กระดาษได้มากอีกด้วย
โดยปกติ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท เป็ นผูพ้ ิจารณา
เรื่องที่จะนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และกรรมการแต่ละคนมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้
ส่วนที่ 1 หน้า 21

206

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

�������������������������������������

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งเป็ นหมวดหมู่ชัดเจนและมีระเบียบวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงาน
และการใช้งบประมาณเป็ นประจา ซึ่งระเบียบวาระประจาของการประชุมที่สาคัญ มีดงั นี ้
เดือน
มกราคม

•

•

กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

•
•
•
•

พฤษภาคม
กรกฎาคม
กันยายน
พฤศจิกายน

•
•
•
•
•
•

ธันวาคม

•
•

ระเบียบวำระประจำ
การเตรียมเอกสารการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ได้แก่
1) งบการเงินก่อนการตรวจสอบประจาปี
2) การจ่ายเงินปั นผล
3) การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของคณะกรรมการ ปตท.สผ.
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ความพร้อมในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
การแต่งตัง้ กรรมการเฉพาะเรื่อง
การประเมินผลการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
ทิศทางและแนวนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (ถ้ามี)
กาหนดการประชุมประจาปี
แผนธุรกิจ แผนการลงทุน 5 ปี และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ดัชนีวดั ผลการดาเนินงาน และ Performance Agreement ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แผนการจัดหาประจาปี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการประจาปี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และงบประมาณการขึน้ เงินเดือนตามผลงานและการจ่ายเงินรางวัลประจาปี

ในการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิ ดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์และรับทราบข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
เพื่ อ น าไปปฏิ บัติได้อ ย่างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ โดยปกติก ารประชุม แต่ ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง เลขานุก ารคณะกรรมการบริษั ท
และเลขานุการบริษัท จะทาหน้าที่ในการดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
และเป็ นผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ใช้มติเสียงข้างมาก โดยกรรมการ 1 คน มี 1 เสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุม จะทาหน้าที่
ออกเสียงเพิ่มขึน้ อีก หนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
ทัง้ นี ้ ในกรณีต่อไปนีจ้ ะต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
1) การขายหรือโอนกิจการของ ปตท.สผ. ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
2) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของ ปตท.สผ.
3) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ ปตท.สผ. ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ ปตท.สผ. หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
ส่วนที่ 1 หน้า 22
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5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบบริษัท และการเลิกบริษัท
6) ในกรณีท่ี ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กาหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์และประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้บงั คับกับการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครอบคลุมสาระสาคัญต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยเรื่องเพื่อพิจารณามีการลงมติ
เป็ นมติท่เี ป็ นเอกฉันท์ทงั้ หมด มีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่ลาประชุม ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ชื่อผูใ้ ห้ข ้ อคิดเห็น หรือคาถาม
คาตอบ และคาชีแ้ จงที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ บันทึกข้อคิดเห็น คาถาม คาตอบ หรือคาชีแ้ จงไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุม
คณะกรรมการ ปตท.สผ. และเอกสารประกอบอย่างเป็ น ระบบ มี การรัก ษาความปลอดภัยอย่ างดี โดยปกติ คณะกรรมการ ปตท.สผ.
เข้าร่วมการประชุม ทุกคนทุกครัง้ หากมี เหตุจาเป็ นไม่ สามารถมาประชุมได้ กรรมการจะมี ห นังสื อ ลาการประชุม ต่อ ประธานกรรมการ
พร้อ มทัง้ ระบุเหตุผลที่จาเป็ นอย่างครบถ้วน โดยประธานกรรมการได้แ จ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อ นเริ่ม การประชุมทุกครัง้ ทัง้ นี ้ ในปี 2563
กรรมการโดยส่วนใหญ่ เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ซึ่งกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้แจ้งระบุสาเหตุ และความจาเป็ นจากภารกิจอื่ น
ให้ป ระธานกรรมการทราบเหตุผ ลความจ าเป็ น ล่ ว งหน้า โดยบริษั ท ฯ ได้ร ายงานจ านวนครั้ง ของการเข้า ร่ว มประชุ ม ของกรรมการ
เป็ นรายบุคคลไว้ดว้ ย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้มีการประชุ มกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครัง้ ในปี 2563 เพื่ อ ติดตามงานของฝ่ ายจัดการ
และอภิปรายปั ญหาต่าง ๆ จากผลการดาเนินงานในช่วงปี 2563 โดยได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม เพื่อนาผล
ดังกล่าวไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
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5

4

3

2

1

นายปรัชญา
นายอัชพร
พลเรือเอกธนะรัตน์
พลตรีนิมิตต์
นายทวารัฐ
นายปิ ติพนั ธ์
นายบัณฑิต
นางสาวเพ็ญจันทร์
นายพชร
นายเดชาภิวฒ
ั น์
นายอธิคม
นางอังครัตน์
นายอรรถพล
นายวิรไท
นายพงศธร

13/13
13/14

ตรีนชุ กร4
สุทธิวาทนฤพุฒิ5
2/2

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

จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
4 ครั้ง

คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล
และกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน
จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
5 ครั้ง

1/1
1/1
1/1
5/5
1/1
1/1
1/1
5/5
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
5/5
1/1
1/1
กรรมกำรทีล่ ำออกระหว่ำงปี 2563
2/2

จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
1 ครั้ง

คณะกรรมกำร
โดยไม่มี
ฝ่ ำยจัดกำร

4/4

13/13
9/9
7/13
13/13
-

จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
13 ครัง้

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

5/5

8/8
8/8
7/8
8/8
7/8
8/8
-

คณะกรรมกำร
สรรหำ
และกำหนด
ค่ำตอบแทน
จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
8 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

จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
1 ครั้ง

กำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุน้
ประจำปี 2563
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1/1
10/10 แบบ 56-1 ประจ
1/1ำปี 2563

12/15
14/15
15/15
15/15
15/15
3/3
-

จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
15 ครัง้

คณะกรรมกำร
บริหำร
ควำมเสี่ยง

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม เป็ นกรรมการอิสระตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 30 เมษายน 2563 และได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตัง้ แต่ วันที่ 24 กันยายน 2563
นายอรรถพล ฤกษ์พิบลู ย์ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนนายชาญศิลป์ ตรีนชุ กร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2563
นายวิรไท สันติประภพ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการอิสระแทนนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ และได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหารความเสี่ย ง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผลตัง้ แต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
นายชาญศิลป์ ตรีนชุ กร ลาออกจากการเป็ นกรรมการ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2563
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 31 สิงหาคม 2563

18/18
17/18
17/18
14/18
16/18
18/18
17/18
18/18
18/18
12/18
18/18
18/18
5/5
3/3
18/18

ภิญญาวัธน์
จารุจินดา
อุบล
สุวรรณรัฐ
สูตะบุตร
เทพปฏิมากรณ์
เอือ้ อาภรณ์
จริเกษม1
อนันตศิลป์
ณ สงขลา
เติบศิริ
เพรียบจริยวัฒน์
ฤกษ์พิบลู ย์2
สันติประภพ3
ทวีสิน

จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
18 ครัง้

คณะกรรมกำร
อิสระ
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1. นายชาญศิลป์
2. นายเศรษฐพุฒิ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รำยชื่อกรรมกำร

คณะกรรมกำร
บริษัท

8.1.7 จำนวนครั้งกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทในปี 2563

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
8.1.8 รำยงำนกำรถือครองหลัก ทรัพย์ของกรรมกำร ปตท.สผ. คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภ ริยำ และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิตภิ ำวะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
รำยชื่อกรรมกำร
1.
2.
3.
4.
5.

นายปรัชญา
นายอัชพร
พลเรือเอกธนะรัตน์
พลตรีนิมิตต์
นายทวารัฐ

6. นายปิ ตพิ นั ธ์

ภิญญาวัธน์
จารุ จินดา
อุบล
สุวรรณรัฐ
สูตะบุตร
เทพปฏิมากรณ์

7. นายบัณฑิต
เอือ้ อาภรณ์
คูส่ มรส/ผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
8. นางสาวเพ็ญจันทร์
จริเกษม
9. นายพชร
อนันตศิลป์
10. นายเดชาภิวฒ
ั น์
ณ สงขลา

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
15,000
-

จำนวนหุ้นสำมัญ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563
15,000
-

เพิม่ / (ลด)
ระหว่ำงปี
-

-

-

-

4,587
10,000
-

4,587
10,000
-

-

11. นายอธิคม

เติบศิริ

-

-

-

12. นางอังครัตน์

เพรียบจริยวัฒน์

-

-

-

13. นายอรรถพล

ฤกษ์พิบลู ย์1

N/A

-

N/A

คูส่ มรส/ผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

N/A

500

N/A

14. นายวิรไท

สันติประภพ2

N/A

-

N/A

15. นายพงศธร

ทวีสิน

101,037

101,037

-

กรรมกำรทีล่ ำออกระหว่ำงปี 2563
1. นายเศรษฐพุฒิ

สุทธิวาทนฤพุฒิ3

-

-

-

2. นายชาญศิลป์

ตรีนชุ กร4

-

-

-


นายอรรถพล ฤกษ์พิบลู ย์ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2563
นายวิรไท สันติประภพ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ และแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิ บาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2563
3
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ลาออกจากการเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 31 สิงหาคม 2563 และข้อมูลจานวนหุน้ ข้างต้นเป็ นข้อมูล ณ วันที่ท่มี ีผลเป็ นการลาออก
4
นายชาญศิลป์ ตรีนชุ กร ลาออกจากการเป็ นกรรมการ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2563 และข้อมูลจานวนหุน้ ข้างต้นเป็ นข้อมูล ณ วันที่ท่มี ีผลเป็ นการลาออก
1
2

ส่วนที่ 2 หน้า 28
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
8.1.9 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรเฉพำะเรื่อง
ปตท.สผ. ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณาทบทวน โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรม
เดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และสภาวการณ์
เศรษฐกิจโดยรวม และได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุน้ ประจาปี 2563 ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2563 เป็ นต้นไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และได้มีมติอนุมตั ิ ดังนี ้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
1) ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท/คน และจ่ายเต็มเดือน
2) ค่าเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 50,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม
3) โบนัสกรรมการ ให้คณะกรรมการทัง้ คณะได้รบั โบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในปี นนั้ ๆ โดยได้รบั ร้อยละ 0.2 ของ
กาไรสุทธิปีนนั้ ๆ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท
4) ประธานกรรมการได้รบั ค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึน้ ร้อยละ 25
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามข้อบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee) ให้ได้รบั ในอัตรา ดังนี ้
1) ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 45,000 บาท/คน/ครัง้ กรณีที่เข้าร่วมประชุม
2) ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รบั สูงขึน้ ร้อยละ 25
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการ ปตท.สผ.
– ไม่มี –

ส่วนที่ 2 หน้า 29

280,000
320,000
7,280,000

ค่าตอบแทน
รายเดือน
600,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
200,000
120,000
480,000
650,000
400,000
12,625,000

1,125,000
850,000
850,000
700,000
800,000
900,000
850,000
900,000
900,000
600,000
900,000
900,000
250,000
150,000
900,000

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ค่าเบี้ยประชุม

731,250
281,250
225,000
360,000
315,000
585,000
225,000
45,000
กรรมการลาออกระหว่างปี 2563
180,000
90,000
2,171,250
866,250

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

225,000
2,407,500

393,750
360,000
315,000
360,000
393,750
360,000
562,500
3,926,250

540,000
630,000
675,000
708,750
675,000
135,000
-

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหา
บริหารความ
และกำหนด
เสี่ยง
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม
5,440,412
5,427,329
4,943,579
5,007,329
4,882,329
5,612,329
4,696,079
5,421,079
4,712,329
4,367,329
5,027,329
5,162,329
1,692,531
1,083,447
4,352,329

รวม

2563

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

1,729,798
2,659,798
1,973,432
3,750,931
44,962,572แบบ 56-1
74,238,822
One Report ประจำปี

3,715,412
2,972,329
2,972,329
2,972,329
2,972,329
2,972,329
2,972,329
2,972,329
2,972,329
2,972,329
2,972,329
2,972,329
1,242,531
633,447
2,972,329

โบนัสกรรมการ
ปี 2563
ที่บริษัทจะจ่าย
ในปี 2564

หมำยเหตุ:
1) โบนัสกรรมการปี 2563 ที่จะเสนอขออนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจาปี 2563 ของบริษัทฯ ที่จะขออนุมตั จิ ากผูถ้ ือหุน้ ในปี 2564
ถ้ามีการจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ โดยจะจ่ายตามระยะเวลาในการดารงตาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ ได้รบั โบนัสสูงขึน้ ร้อยละ 25 และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท
2) เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ปตท. ของนายชาญศิลป์ ตรีนชุ กร
2.1) นายชาญศิลป์ ตรีนชุ กร ส่งคืนค่าตอบแทนกรรมการทัง้ หมดของปี 2563 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 12 พฤษภาคม 2563 ให้กบั บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
2.2) ปตท.สผ. โอนค่าตอบแทนกรรมการทัง้ หมดของปี 2563 ตัง้ แต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2563 ให้กบั นายชาญศิลป์ ตรีนชุ กร
3) ปตท.สผ. มีการจัดรถบริษัทให้ประธานกรรมการเพื่อใช้ในการปฏิบตั หิ น้าที่ในขณะดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ปตท.สผ. เท่านัน้
4) มติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ให้ควบรวมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาเป็ นคณะกรรมการชุดเดียว

ตรีนุชกร
สุทธิวาทนฤพุฒิ

1. นายชาญศิลป์
2. นายเศรษฐพุฒิ

รวม

ภิญญาวัธน์
จารุจินดา
อุบล
สุวรรณรัฐ
สูตะบุตร
เทพปฏิมากรณ์
เอื้ออาภรณ์
จริเกษม
อนันตศิลป์
ณ สงขลา
เติบศิริ
เพรียบจริยวัฒน์
ฤกษ์พิบูลย์
สันติประภพ
ทวีสิน

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

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2563 เป็นรายบุคคล

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
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8.1.10 กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท ” หัวข้อ “นโยบายการดาเนินงานของ
บริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.”
8.1.11 กำรติดตำมให้มีกำรปฏิบัตติ ำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรกำกับดูแลกิจกำร
1) กำรป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสียว่ากลุ่ม ปตท.สผ. มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส โดยกาหนดอยู่ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึง่ มีหลักการที่สาคัญดังนี ้
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน กระทาการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นสาคัญ
และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องทบทวนและเปิ ดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
ปตท.สผ. ทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
3) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในเรื่องหนึ่งเรื่องใด จะไม่ร่วมในการพิจารณาหรือออกเสียง
ในเรื่องนัน้ รวมถึงมีการเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน
4) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. ได้กาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี ้
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ
ความสัมพันธ์กับ บุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่ม ปตท.สผ. ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
ขัดขวางการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการ
เสนอว่าจ้าง คัด เลื อ ก ตัด สิน ใจ หรือ อนุม ตั ิร ายการใด ต้อ งรายงานผู บ้ งั คับ บัญ ชาหรือ ผู ม้ ีส ่ว นร่ว มในการอนุม ตั ิท ราบ โดยใช้แ บบ
การเปิ ดเผยรายการความขัด แย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.สผ. และให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว หรือถอนตัว
จากการดาเนินธุรกรรมกับ ปตท.สผ.
3) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เมื่อมีขอ้ สงสัยหรือไม่แน่ใจว่า การปฏิบตั ิงานของตน หรือการที่ตนเอง
และบุคคลที่เกี่ ยวข้อ งเข้าไปมีส่วนร่วม หรือ เป็ นผู้ถือ หุน้ ในกิจการใด ๆ โดยที่กิจการดังกล่าวได้มีการดาเนินธุรกรรมกับบริษัทฯ ที่อ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวแก่ ปตท.สผ. โดยทันที
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและประเมินตนเองเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจา
ทุกปี และเพื่อสอบทานเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหาและสัญญาของบริษัทฯ ให้มีความเข้มงวด
มากขึน้ ผู้บ ริหารและพนักงานที่ เกี่ ยวข้อ งโดยตรงกับ กระบวนการจัดหาและสัญ ญา ต้อ งเปิ ด เผยข้อ มูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างน้อยทุก ๆ 6 เดื อน เพื่ อ ให้ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาใช้ใ นการพิจ ารณามอบหมายงานและป้อ งกัน การเข้า ไปมี ส ่ว นร่ว มในงานจัด หา
ของผู้บริหารและพนักงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) กำรใช้ข้อมูลภำยในเพือ่ แสวงหำผลประโยชน์
รายละเอียดปรากฏในหมวด “นโยบายการกากับดูแลกิจการ” หัวข้อ “มาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน”

ส่วนที่ 1 หน้า 31

�������������������������������������

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

213
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

3) กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน
ควำมสำคัญ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญในการกากับดูแลองค์กรให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม
และไม่ ย อมรับ การทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน ทุก รู ป แบบ ไม่ ว่าทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม (Zero Tolerance on any form of corruption) โดยมี ก ลไก
ในการก ากับ ดูแ ลในแต่ล ะภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งอย่ างเหมาะสมตามการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริย ธรรมธุร กิ จ ของกลุ่ม ปตท.สผ.
(Good Corporate Governance and Business Ethics of PTTEP Group หรื อ CG&BE) ซึ่ ง เป็ นระเบี ย บของกลุ่ ม ปตท.สผ. ที่ ทุ ก คน
ในองค์กรตัง้ แต่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของ ปตท.สผ. และบริษั ทย่อยในกลุ่ม ปตท.สผ. ต้องลงนามพันธสัญญา ยึดมั่น
ปฏิบตั ติ าม รวมถึงมีมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมให้ผเู้ กี่ยวข้องกับกลุ่ม ปตท.สผ. เช่น ผูค้ า้ และผูร้ ว่ มทุน ปฏิบตั ติ าม CG&BE และจัดให้
มีแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ีในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกับ ปตท.สผ. ด้วย
ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่า มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีโครงสร้างการกากับดูแลที่ดี
โดยมีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชดั เจน มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีการกากับ
ดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจสอบที่ เป็ นอิสระและมีแ นวปฏิบตั ิท่ีชัดเจนในเรื่อ งที่เกี่ ยวข้อ งตามที่
ก าหนดไว้ใ น CG&BE โดยมี ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารในทุ ก ระดั บ เป็ นผู้ น าการปฏิ บั ติ (CG Leader) ซึ่ ง คณ ะกรรมการ ปตท.สผ.
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทาหน้าที่ในการติดตามดูแลการปฏิบตั ติ าม CG&BE รวมถึงนโยบาย
การต่ อ ต้า นการทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน โดยมี แ ผนกบรรษั ท ภิ บ าลและผู้ถื อ หุ้น สัม พัน ธ์ สังกัด ฝ่ ายบรรษั ท ภิ บ าล การปฏิ บัติต ามกฎเกณฑ์
และการควบคุ ม ภายใน สายงานเลขานุ ก ารบริษั ท เป็ นหน่ ว ยงานกลางในการสนั บ สนุ น และขับ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ ต าม CG&BE
และมาตรการป้ อ งกัน การทุจริต คอร์ร ัป ชัน ของกลุ่ ม ปตท.สผ. โดยมี ก ารรายงานความคื บ หน้าของการด าเนิ น การต่อ คณะกรรมการ
บรรษั ท ภิ บ าลและการพัฒ นาอย่ างยั่งยื น และคณะกรรมการบริษั ท อย่ างน้อ ยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี ้ เอกสาร CG&BE ได้ถู ก จัด ท า
อย่ า งเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรตามหลั ก การควบคุ ม ภายใน และจัด พิ ม พ์เผยแพร่ ให้กั บ ผู้มี ส่ ว นไ ด้เสี ย ที่ เกี่ ย วข้อ งทั้ง ฉบับ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า รวมทัง้ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ซึ่งผูท้ ่ีสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มเพื่อ นาไปศึกษา
เพิ่มเติมได้ และได้มีการประกาศใช้ “แนวทางการปฏิบัติตนเพื่ อป้อ งกันการคอร์รปั ชัน ” เพื่ อให้ผูบ้ ริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติตน
อย่างถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชัน ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งมาตรการควบคุมภายในของ ปตท.สผ.
นอกจากนี ้ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างโปร่งใสและลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กลุ่ม ปตท.สผ. ยึดถือนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) อย่างต่อเนื่องและประกาศให้บุคคลภายนอกทราบอย่างชัดเจน
ว่าบุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. จะไม่รบั ของขวัญ การเลีย้ ง หรือประโยชน์อ่ืนใดในทุกโอกาส รวมทัง้ กาหนดให้ Integrity & Ethics (ร่วมสร้าง
พลังความดี) เป็ นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร และปลูกฝังให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ดิ ว้ ย
ขอบเขตของนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. กาหนดให้ CG&BE เป็ นนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยมีเนือ้ หาที่
กาหนดหลักการ แนวปฏิบตั ิ และตัวอย่างที่ชดั เจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไว้ทงั้ หมด เช่น การกาหนด
โครงสร้างการกากับดูแลที่ระบุไว้ในส่วนการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) รวมถึงการกาหนดแนวปฏิบตั ิในเรื่องความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดหาและสัญ ญา การป้อ งกัน การฟอกเงิน ความเป็ นกลางทางการเมื อ ง การใช้แ ละการรักษาข้อ มูลและ
ทรัพ ย์สิ น รวมถึงแนวปฏิ บัติเกี่ ย วกับ การต่อ ต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน โดยเฉพาะ ไว้ในส่ วนของจริย ธรรมธุร กิจ (Business Ethics) โดย
CG&BE มีสภาพบังคับที่ชดั เจนกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ผูค้ า้ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ที่ได้ลงนามตกลงที่จะ
ปฏิบตั ติ นให้สอดคล้องกับ CG&BE ตลอดจนสนับสนุนให้ผรู้ ว่ มทุนมีมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่เหมาะสมด้วย

ส่วนที่ 1 หน้า 32

214

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

�������������������������������������

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

ปตท.สผ. ได้กาหนดนิยามเรื่องการทุจริตคอร์รปั ชันไว้โดยยึดหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยพิจารณาที่เจตนาเป็ นหลัก ว่าการดาเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. นัน้ ต้องไม่มีเจตนาให้มีการใช้
อานาจหน้าที่ของตนหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบเพื่ อแสวงหาประโยชน์ท่ีไม่ควรได้ ซึ่งผิดกฎหมาย และ/หรือขัดต่อกฎระเบียบของกลุ่ม
ปตท.สผ. โดยรวมถึงการคอร์รปั ชันในทุกรู ปแบบ ไม่ว่ากระทาในฐานะผูใ้ ห้หรือ ผูร้ บั หรือผ่านตัวแทน อย่างไรก็ดี ปตท.สผ. ตระหนักถึง
ความส าคัญ ว่าบางกิจกรรม เช่น การบริจาคเพื่ อ การกุศล (Not-for-Profit Donation) การเป็ นผู้ให้การสนับ สนุน (Sponsor) การจ่ายค่า
อานวยความสะดวก (Facilitation Payment) อาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกใช้เป็ นช่องทางคอร์รปั ชัน ดังนัน้ ในการกาหนดนิยามของ “คอร์รปั ชัน”
จึงได้มีการกล่าวถึงกิจกรรมข้างต้น เพื่อให้ผทู้ ่ีจะดาเนินการมีความระมัดระวังเป็ นพิเศษในกิจกรรมเหล่านี ้ และได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ
ตนที่เหมาะสมไว้ในแนวทางการปฏิ บตั ิตนเพื่อป้องกันการคอร์รปั ชัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ โดย ปตท.สผ. ไม่มีการบริจาคให้แก่
พรรคการเมือง เพื่อสนับสนุนการหาเสียงเลือกตัง้ ทัง้ ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบตั ขิ องจริยธรรม
ธุรกิจเรื่องความเป็ นกลางทางการเมือง
มำตรกำรและหลักกำรในกำรนำไปปฏิบัติ
การดาเนินการตามมาตรการต่อ ต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน มี ค วามเกี่ ยวข้อ งกับระบบควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง การกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ การตรวจสอบ รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร ซึ่งมีหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบดูแลในแต่ละเรื่อง ปตท.สผ. จึงได้มีการกาหนดรู ปแบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยงตามหลักการ
วางแนวป้องกันในสามด่าน (3 Lines Model) ได้แก่
1) ผู้ร ับผิ ดชอบระดับ แรก (First Line Roles) คื อ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ ต ้อ งกากับ ดูแ ลงานของตนให้มี ก าร
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ตลอดจนปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยผูร้ บั ผิดชอบ
ในระดับ แรกจะต้อ งมี ความรู ค้ วามใจกฎเกณฑ์ภ ายในองค์กร และกฎหมายที่เกี่ ยวข้อ งกับ งานของตนเอง รวมถึงการพัฒ นาศักยภาพ
และการเข้ า รับ การฝึ กอบรมในหั ว ข้ อ ที่ จ าเป็ น เพื่ อให้ ม่ ั นใจว่ า มี ค วามรู ้เ พี ย งพอและพร้อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ข องตน
และเผชิญกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผูร้ บั ผิดชอบระดับที่สอง (Second Line Roles) คือ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบในภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร และทาหน้าที่ในการกาหนดกฎเกณฑ์ รวมทัง้ กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ดงั กล่าว
เช่น หน่วยงานบรรษัทภิบาล (Governance) หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control)
และหน่วยงานกากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Compliance) หรือหน่วยงานด้าน GRC ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กร
และก ากับ ดูแ ล และมี แ นวทางการบริห ารจัด การแบบบู ร ณาการเชิ ง รุ ก ที่ ชัด เจนตามที่ ก าหนดใน Governance, Risk Management,
and Compliance Management System Manual (GRC MS Manual) เพื่อให้การทางานบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องและกรอบจริยธรรมที่ดีขององค์กร ในขณะเดียวกันมีการพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ
และการควบคุมภายในที่เพี ยงพอเหมาะสม ลดความซา้ ซ้อนในการดาเนินงาน โดยแบ่งขอบเขตการดาเนินงานเป็ น 9 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่ (1) บทบาทของผูน้ าและความมุ่งมั่น (Leadership and Commitment) (2) นโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน (Policies, Objectives
and Plans) (3) โครงสร้า งองค์ก รและทรัพ ยากร (Organization and Resources) (4) การประเมิ น ด้า น GRC (GRC Assessments)
(5) การควบคุ ม ภายใน มาตรการป้ อ งกัน และแก้ไข (Controls and Responses) (6) การติ ด ตามประเมิ น ผลและสร้า งความเชื่ อ มั่ น
(Monitoring and Assurance) (7) การตรวจสอบ (Audit) (8) การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง (Continual Improvement) และ (9) การสื่อสาร
และสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Communication and Culture)
3) ผูร้ บั ผิดชอบระดับที่สาม (Third Line Roles) คือ หน่วยงานตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายนอก ซึ่งทา
หน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านในภาพรวมของระบบงานต่าง ๆ ทัง้ ของผูร้ บั ผิดชอบระดับแรกและระดับที่สองอย่างเป็ นอิสระ
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ปตท.สผ. มอบหมายให้หน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control) จัดให้มีการประเมิ นการควบคุมภายใน
ในเรื่องที่มีโอกาสเกิดการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงจากการยักยอกทรัพย์ การคอร์รปั ชัน การฉ้อโกง หรือการทารายงานทางการเงินเท็จ
ตามแบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในที่ ก าหนดโดยส านั ก งานคณ ะกรร มการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และให้ผูบ้ ริหารระดับผูจ้ ัดการอาวุโสประเมินตนเองในเรื่องโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยพิจารณาจาก 3 ปั จจัย
ที่ทาให้เกิดโอกาสการทุจริต ได้แก่ แรงจู งใจ/ความกดดัน โอกาสในการทาทุจริต และทัศนคติ/เหตุผลความจาเป็ นในการทาทุ จริต ซึ่งจากผล
การประเมินการควบคุมภายในบ่งชีว้ ่า ปตท.สผ. มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม หน่วยงานส่วนใหญ่มีการประเมินโอกาสการเกิด
การทุจริต โดยคานึงถึง 3 ปัจจัยข้างต้นอย่างครบถ้วน และปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา
กำรสื่อสำร กำรให้ควำมรู้ และกำรฝึ กอบรมอย่ำงต่อเนื่อง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกาหนดแผนงานที่ชัดเจนในการปลูกฝั งนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงนโยบายการต่อ ต้านการทุจริตคอร์ร ัปชันให้กับทุกคนในองค์กรผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในองค์กรทุกระดับและทุกช่วงอายุ โดยออกแบบกิจกรรมตามความสนใจและ
ระดับความรูข้ องกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนขยายการดาเนินการไปสู่ผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผูค้ า้ โดยกาหนดดัชนีวดั ผลการดาเนินงาน
ของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ ชัดเจน เพื่อ ให้ม่ ันใจว่าได้มี การน านโยบายไปปฏิบัติอ ย่างถูกต้อ งและได้ ผลส าเร็จ
เป็ นรูปธรรมมากที่สดุ โดยในปี 2563 ได้มีการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น
กำรดำเนินกำรภำยในองค์กร
1) จัด การปฐมนิ เทศ (Induction) ให้กับ กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานใหม่ เรื่อ ง Governance, Risk
Management and Compliance (GRC) เพื่อให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจให้กลุ่มคนดังกล่าวรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ และจัดทา GRC
Induction ในรูปแบบวิดีโอเพื่อให้การเผยแพร่ความรูด้ า้ น GRC ในกลุ่มพนักงานในสถานที่ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ มีความสะดวกและครอบคลุม
มากยิ่งขึน้
2) จัดให้มีการส่งเสริม ความรู เ้ รื่อง GRC ให้กับคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายไตรมาส เพื่อแจ้งข้อ มูลและ
กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ให้คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการรับทราบก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
ประธานในที่ประชุมจะเน้นยา้ ให้กรรมการและฝ่ ายจัดการนาไปปฏิบตั ิดว้ ย โดยในปี 2563 มีหวั ข้อ ดังนี ้
• แนวทางการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการสาหรับคณะกรรมการในปี 2563
• การเตรียมความพร้อมของ ปตท.สผ. สาหรับพระราชบัญญัติคม
ุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• การใช้หลักการ GRC นาพาองค์กรให้รอดพ้นปั ญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis)
• ความเสี่ยงด้านภูมิรฐ
ั ศาสตร์ (Geopolitical Risk)
3) จัดหลักสูตรการอบรมให้ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับ GRC (GRC 101) สาหรับพนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน
2-3 ปี โดยเนือ้ หาครอบคลุมการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ซึ่งจะเน้นในเรื่อ งการต่อ ต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและเรื่อ งที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อ ให้พนักงานมีความรู ค้ วามเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
4) จัดตั้งหน่วยงานกากับดูแล (Assurance Function) ในโครงการมาเลเซีย โดยกาหนดให้มีการรายงานผล
การดาเนินงานมาที่หน่วยงานที่ดูแลงานด้าน GRC ที่สานักงานใหญ่ ส่วนกลุ่มบริษัท พาร์เท็กซ์ โฮลดิง้ บี.วี. ได้มีการสื่อสารเรื่อง GRC จาก
หน่วยงานที่ดแู ลงานด้าน GRC ที่สานักงานใหญ่โดยตรง
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5) จัดทาหลักสูตร CG&BE E-Learning ให้ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้าเรียนและทาแบบทดสอบ
(Mandatory Course) เพื่อเสริมสร้างความรู ค้ วามเข้าใจ และสามารถวัดผลความรู ค้ วามเข้าใจได้ภายหลังจบบทเรียน โดยจะทราบผลการ
ทดสอบทันที
6) ร่วมจัดงาน PTT Group CG Day 2020 ซึ่งเป็ นงานที่จัดขึน้ เป็ นประจาทุกปี ข องบริษัทหลัก (Flagship)
ในกลุ่ม ปตท. สาหรับบุคลากรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. รวมถึงผูแ้ ทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รปั ชัน ผูค้ า้
และลูกค้าของกลุ่ม ปตท. ภายใต้ช่ืองาน “PTT Group CG Day 2020 : โลกยุคใหม่ในแบบ CG…Step to the Future” เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2563 ซึ่งเป็ น การจัด งานในรู ป แบบเสมื อ นจริง (Virtual Event) ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ เพื่ อ ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 โดยแสดงถึงความร่วมมื อร่วมใจและความมุ่งมั่นของกลุ่ม ปตท. ในการด าเนิ นธุ รกิจอย่ างโปร่งใส ซึ่งพร้อมสนับ สนุน
การขับเคลื่อนให้ภ าคส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจ สังคม และประเทศชาติโดยรวม ให้มีวฒ
ั นธรรมการดาเนินงานอย่างถูกต้องโปร่งใส
เป็ นธรรม และปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรู ปแบบ
7) จัดให้มีการปรับปรุ งแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ ป้องกันการคอร์รปั ชัน เพื่อ ให้มีความถูกต้อ งเหมาะสม
และมี ความชัดเจนในการนาไปปฏิบัติมากยิ่งขึน้ เกี่ ยวกับ การรายงานและการขออนุมัติการให้ข องขวัญ การเลี ย้ ง หรือ ประโยชน์อ่ื นใด
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณี ป ฏิบัติงานในต่างประเทศ รวมถึง การรายงานและการขออนุมัติก ารรับ ของขวัญ ของที่ระลึก การเลี ย้ ง หรือ
ประโยชน์อ่ื น ใด ของพนั ก งาน ปตท.สผ. พร้อ มทั้ง ได้จัด ท าค าถามที่ พ บบ่ อ ย (FAQs) เกี่ ย วกั บ แนวทางการปฏิ บัติ ต นเพื่ อ ป้ อ งกั น
การคอร์รปั ชัน เพื่อสื่อสารให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจและสามารถปฏิบตั ติ ามได้อย่างถูกต้อง
8) จัดให้มีการสื่อสารเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน
และการให้ความคุม้ ครอง เพื่อให้ผูบ้ ริหารและพนักงานตระหนักถึงความสาคัญ และมี ความมั่นใจในการแจ้งเรื่องร้อ งเรียนตามช่อ งทาง
การรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทฯ กาหนด รวมถึงเข้าใจขัน้ ตอนการดาเนินการที่เกี่ยวข้องและการให้ความคุม้ ครอง โดยมีการเปิ ดเผยสรุ ปจานวน
เรื่องร้องเรียนและการลงโทษในแต่ละปี ให้ทกุ คนในองค์กรทราบ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุม้ ครอง”)
ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทกุ คนมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชันด้วย
9) จัดให้มีส่ือประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ เพื่อให้ความรู แ้ ก่ทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น การร่วมกับสมาคม
เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) จัดทาภาพยนตร์สนั้ ในชื่อเรื่องว่า “ไม่ตลก” เพื่อสะท้อน
ถึงปั ญหาการทุจริตคอร์รปั ชันที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทย ภายใต้แนวคิด เราจะไม่ปล่อยให้การทุจริตคอร์รปั ชันกัดกินประเทศไทยอีกต่อไป
เพื่อให้สงั คมของเราน่าอยู่และยั่งยื น รวมถึงการเชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
เช่น วันต่อต้านคอร์รปั ชัน ที่สานักงานใหญ่และพืน้ ที่ปฏิบตั กิ ารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ อีเมล และ Newsletter เป็ นต้น
กำรดำเนินกำรให้กับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กร
ปตท.สผ. มีเจตนารมณ์ท่ีชดั เจนในการพัฒนาองค์กรให้เป็ นแบบอย่างที่ดีดา้ นบรรษัทภิบาล โดยจะเป็ นผูน้ า
ในการปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและขยายการดาเนินการไปสู่ผมู้ ีส่วนได้เสียภายนอกด้วย ซึง่ ประกอบด้วยการจัดทานโยบายที่ชดั เจนครอบคลุมถึง
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก เช่น ผู้คา้ ผูร้ ่วมทุน ตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงการผลักดันให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกดาเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมและไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
1) แจ้งให้ผูค้ า้ ทุกรายทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และขอความร่วมมือในการงดมอบ
ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกโอกาส รวมทั้งสื่อสารและเชิญชวนให้
ผูค้ า้ ที่กลุ่ม ปตท.สผ. มียอดใช้จ่ายสูงเป็ น 100 อันดับแรก เข้าร่วมอบรมและทาแบบทดสอบออนไลน์ (Online Training) เรื่องการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน โดยมีอตั ราการเข้าร่วมและทาแบบทดสอบผ่านอยู่ท่รี อ้ ยละ 84
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2) ประกาศให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และการตัง้ ป้ายสื่อสารบริเวณอาคารสานักงาน ณ จุดที่ผมู้ าติดต่อสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สงั คมมีวฒ
ั นธรรมที่ดีดา้ นบรรษัทภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยในปี
2563 ปตท.สผ. ได้มีการดาเนินการและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สาคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมกับสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน”
4) จัดให้มีช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถาม ในกรณี ท่ีมีคาถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ โดยสามารถติดต่อผ่านอีเมลของหน่วยงานเลขานุการบริษัท (corporatesecretary@pttep.com)
กำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรของมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็ นผูต้ ิดตาม
การดาเนินการเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ CG&BE โดยมี เลขานุการบริษัททาหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวบรวมผลการดาเนินการเพื่อรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้ เนื่องจากการกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ น การดาเนินการร่วมกัน ของหลายหน่วยงานที่ทาหน้าที่เป็ นผู้รบั ผิดชอบ ระดับ ที่สอง (Second Line Roles) และ
ผูร้ บั ผิดชอบระดับที่สาม (Third Line Roles) จึงมีการรายงานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยผลการดาเนินการทุกเรื่องจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานสรุ ปให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
ในรายงานประจาปี ดว้ ย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและการพัฒ นาอย่างยั่งยื นมี การติดตามผลการดาเนิ นงานตาม
แผนงานประจาปี ดา้ น CG&BE และประเมิ นผลการดาเนินงานตามดัชนี วัดผลการด าเนิน งาน (Key Performance Indicator หรือ KPI)
เพื่อให้ม่นั ใจว่าได้ดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์
กำรตรวจสอบ
ปตท.สผ. กาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบทาหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องทุจริต ซึง่ รวมถึงคอร์รปั ชันด้วย และมี
การตรวจสอบเพิ่มเติมหากมีประเด็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ปั จจุบนั หน่วยงานตรวจสอบมีแนวทางการตรวจสอบทุจริต ( Internal Audit
Guideline - Fraud Audit) โดยมี เนื อ้ หาครอบคลุม ถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การป้อ งกันและตรวจจับการทุจริต และการ
สืบสวนเรื่องการทุจริต เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการสืบสวนเมื่อเกิดเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต นอกจากนี ้ ในปี 2563 ได้มีการตรวจสอบ
มาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันสาหรับการยื่นขอต่ออายุการรับ รองการเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รปั ชัน
โดยตรวจสอบค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่มีความเสี่ยง เช่น หน่วยงานด้านการขาย หน่วยงานจัดหา หน่วยงานโลจิสติกส์ เพื่อ ให้ม่ นั ใจว่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้ของขวัญ การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด การเลีย้ งรับรอง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เงินบริจาคและเงิน
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รฐั ได้มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางการปฏิบตั ติ นเพื่อต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริษัท ฯ อย่างถูกต้อง
ปตท.สผ. ได้น าระบบสารสนเทศเพื่ อ การตรวจติ ด ตามอย่ างต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Control Monitoring
System) เข้ามาช่วยในการกลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติท่ีเกิดกับกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งเริ่มที่กระบวนการจัดซือ้
จนถึงกระบวนการชาระเงิน (Procure to Pay) เป็ นกระบวนการแรก และปั จจุบนั ได้ขยายขอบเขตการตรวจติดตามไปยังการบริหารจัดการ
คลังสินค้าและพัสดุคงคลัง (Inventory) โดยมุ่งเน้นการตรวจติดตามความเสี่ยงในการไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ รวมถึงไม่ถกู ต้องตามขัน้ ตอน
ที่บริษัทฯ กาหนด ซึ่งอาจมี ความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รปั ชัน ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนตรงไปยังผูบ้ ริหาร เพื่ อให้ตรวจสอบและสามารถ
ดาเนินการแก้ไขได้ทนั ต่อเหตุการณ์
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กำรมีส่วนร่วมกับสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ งบทบาทของการเป็ น บริษั ท จดทะเบี ย นที่ ต้อ งสร้า งความมั่น ใจให้ผู้ถื อ หุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ ายว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็ นธรรม ปราศจากการทุจริต คอร์รปั ชัน รวมถึงการที่ ปตท.สผ. มีสถานะเป็ น
รัฐวิสาหกิจ จึงมีหน้าที่ตอ้ งเป็ นผูน้ าในการปฏิบัติและส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีมาตรฐานเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในระดับ
ที่ดีขึน้ โดยในปี ที่ผ่านมามีการดาเนินการและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สาคัญ เช่น ร่วมแสดงพลังและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
ทุก รู ป แบบในงานวัน ต่ อ ต้า นคอร์ร ัป ชัน แห่ งชาติ เมื่ อ วัน ที่ 15 กัน ยายน 2563 และร่วมงานวัน ต่ อ ต้า นคอร์ร ัป ชัน สากล (ประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ซึ่งในปี นเี ้ ป็ นการจัดกิจกรรมออนไลน์ เป็ นต้น
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีมติให้การรับรองต่ออายุ
ปตท.สผ. เป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 แสดงถึงเจตนารมณ์และ
ความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ และได้ขยายขอบเขตการดาเนินการตามมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันไปยังบริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน ผูค้ ้า คู่ธุรกิจ อย่างต่อเนื่อ งต่อไปด้วย โดย ปตท.สผ. อยู่ระหว่างดาเนินการยื่นรับรองการเป็ น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะครบกาหนดในเดือนพฤษภาคม 2564
4) กำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรให้ควำมคุ้มครอง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุม้ ครอง เพื่อให้การดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็ นธรรม และมีมาตรฐานสากล และเพื่อให้ผแู้ จ้ งเรื่องร้องเรียนและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ได้รบั ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้บุคคลทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งถึงการปฏิบตั ิ
ที่ขดั หรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) รวมถึงนโยบายการต่อ ต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันจากการกระทาของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. กาหนดขัน้ ตอนและระยะเวลาการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไว้ในระเบียบอย่างชัดเจน เพื่อให้ม่นั ใจว่า
ทุกเรื่องร้องเรียนได้ถกู ดาเนินการตามขัน้ ตอน เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ อย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม เช่น
• หน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท ในฐานะผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนตามระเบียบการ
รับเรื่องร้องเรียนฯ รวมถึงผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนของบริษัทย่อยหรือโครงการในต่างประเทศ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและความเพียงพอ
ของพยานหลักฐานในเบือ้ งต้นและส่งเรื่องให้ผตู้ รวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วันทาการ
• ผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียนตามระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนฯ ต้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันทาการในทุกกรณี หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่ าว สามารถขอขยายระยะเวลา
การตรวจสอบจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ (กรณีเรื่องไม่ซบั ซ้อน ขยายเวลาได้ครัง้ ละไม่เกิน 7 วันทาการ และกรณีเรื่องซับซ้อนขยายเวลาได้ครัง้ ละ
ไม่เกิน 30 วันทาการ) โดยผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียนทุกคนต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้ น ๆ และเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องที่ได้รบั
ผ่านช่องทางที่กาหนดตามระเบียบข้างต้น จะต้องรายงานและสรุปผลต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) รวมทัง้ คณะกรรมการบริษัท
ปตท.สผ. กาหนดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน ตามระเบียบข้างต้น ดังนี ้
1) จดหมายถึงกรรมการ หรือผูบ้ งั คับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ย่คี อมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชัน้ 33
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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2) จดหมายอิเล็ก ทรอนิกส์ ถึงผู้บังคับบัญ ชา หรือ หน่วยงานบรรษัทภิ บ าล สายงานเลขานุก ารบริษั ท
(cghotline@pttep.com)
3) ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียน Whistleblowing System บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.pttep.com) โดยระบบจะกาหนดหมายเลขรายงาน (Report Number) และรหัสส่วนตัว (PIN) ให้กับผู้แ จ้งเรื่อ งร้อ งเรียน
เพื่ อ ให้ม่ ันใจว่าระบบมี ค วามปลอดภัยและบุค คลที่ ไม่ เกี่ ย วข้อ งไม่สามารถเข้าถึงข้อ มูลได้ รวมทัง้ ผู้ แ จ้งเรื่อ งร้อ งเรียนสามารถติดตาม
ความคื บ หน้า ของเรื่ อ งร้อ งเรี ย นและสอบถามข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ซึ่ง ระบบดัง กล่ า วเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคัญ ในการควบคุ ม และป้ อ งกั น
การทุจริตคอร์รปั ชันด้วย
ผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนโดยสุจริตและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รบั ความคุม้ ครองที่เหมาะสมจากกลุ่ม ปตท.สผ. เช่น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ข่มขู่ หรือได้รบั การปฏิบตั ิท่ไี ม่เป็ นธรรม อีกทัง้ การดาเนินการเรื่องร้องเรียนจะถูกดาเนินการและเก็ บรักษา
ในทางลับ ไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ในปี 2563 ปตท.สผ. ได้รบั เรื่อ งร้อ งเรียนผ่านช่อ งทางการรั บเรื่อ งร้อ งเรียนจานวน 10 เรื่อ ง เมื่ อ พิจารณา
ความเพียงพอและความชัดเจนของพยานหลักฐานแล้ว พิจารณารับเป็ นเรื่องร้องเรียน 5 เรื่อง ซึง่ ดาเนินการแล้วเสร็จทัง้ 5 เรื่อง โดยมีขอ้ มูล
สรุ ปรายละเอียดดังนี ้
หัวข้อ
จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รบั แจ้ง
ประเภทของผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียน
- บุคคลภายนอกองค์กร
- บุคคลภายในองค์กร
- ไม่เปิ ดเผยตัวตน
จานวนเรื่องที่รบั เป็ นเรื่องร้องเรียน
เมื่อพิจารณาความชัดเจนและเพียงพอ
ของพยานหลักฐานแล้ว
จานวนเรื่องที่พบการกระทาผิด
ประเภทเรื่องร้องเรียนที่พบการกระทาผิด
- เรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- เรื่องความถูกต้องและคุณธรรม
ในการดาเนินธุรกิจ
- เรื่องการทรัพยากรบุคคล
- เรื่องอื่น ๆ
ประเภทการลงโทษเมื่อพบการกระทาผิด
- การตักเตือนด้วยวาจา
- การตักเตือนหรือภาคทัณฑ์
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- การพักงาน
- การเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย
- การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
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ทัง้ นี ้ เรื่องร้องเรียนที่ดาเนินการเสร็จสิน้ แล้วตามขัน้ ตอนของระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนฯ จานวน 5 เรื่อง
มี 3 เรื่องที่ไม่พบการกระทาที่เป็ นความผิด และพบการกระทาผิด 2 เรื่อง ดังนี ้
1) การกระทาผิดเกี่ยวกับความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมของพนักงาน โดยพบว่าเป็ นการกระทาความผิดวินยั
ตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลและจริยธรรมธุรกิจว่าด้วยการทรัพยากรบุคคล และ ปตท.สผ. ได้ดาเนินการลงโทษด้วยการตักเตือน
ด้วยวาจา
2) การกระทาผิดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทคูส่ ญ
ั ญาของ ปตท.สผ.
ผ่านทางเพื่อนและเครือญาติ มีการเปิ ดเผยและใช้ขอ้ มูลภายในที่เป็ นความลับของ ปตท.สผ. ซึง่ อาจมุ่งประโยชน์ในธุรกิจของตนเองและเครือญาติ
โดยพบว่าเป็ นการกระทาผิดวินยั ร้ายแรงตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และ ปตท.สผ. ได้ดาเนินการลงโทษเรียบร้อยแล้วด้วยการเลิกจ้าง
โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
หน่วยงานบรรษัท ภิบ าลได้แ จ้งผลสรุ ป ของเรื่อ งร้อ งเรียนที่ ดาเนิ นการแล้วเสร็จแก่บุคคลที่ เกี่ ยวข้อ ง และ
นาผลสรุ ปของการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมาปรับปรุ งการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ด้วย
อนึ่งในปี 2563 มีการปรับปรุ งระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing System) ให้รองรับการดาเนินการ
ของบริษัทย่อยและโครงการในต่างประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกลุ่ ม ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ รายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุม้ ครอง และระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing System) มีเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของ ปตท.สผ. ที่ https://www.pttep.com/th/Aboutpttep/Corporategovernance/Reportingandwhistleblowingregulations.aspx
8.2

รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรอื่ ง
8.2.1 รำยงำนของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการดาเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ พัฒ นาด้านการกากับดูแ ลกิจการที่ดีหรือ บรรษัทภิบาลให้ดีขึน้ อย่างต่อเนื่ อง คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงจัดให้มีคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกากับและส่งเสริมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ซึง่ เป็ นหลักสาคัญ
ของการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร และสร้างคุณ ค่าร่วมในระยะยาวแก่ผูม้ ี ส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ตอ้ งเป็ นกรรมการอิสระ
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประชุมรวมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ โดยกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒ นาอย่ า งยั่งยื น ทุก คนได้เข้า ร่ว มประชุม ทุก ครัง้ และได้ให้ข ้อ คิ ด เห็ น ที่ เป็ น ประโยชน์ต่อ ฝ่ ายจัด การในการน าไปปรับ ปรุ ง
การปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ การกากับดูแลกิจการ โดยสาระสาคัญในการปฏิบตั หิ น้าที่ในปี 2563 สรุ ปได้ดงั นี ้
1) ทบทวนและปรับปรุ งระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการบริษัท และมติ
จากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2563 ซึ่ ง ได้เ ปลี่ ย นชื่ อ คณ ะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล (Corporate Governance Committee)
เป็ นคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและการพั ฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น (Corporate Governance and Sustainable Development Committee)
เพื่อขยายหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้ครอบคลุมเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
โดยท าหน้าที่ เกี่ ย วกับ การก ากับ และส่ งเสริม ด้า นการพัฒ นาอย่ า งยั่งยื น และบรรษั ท ภิ บ าลของบริษั ทฯ ซึ่งเป็ น องค์ป ระกอบที่ ส าคัญ
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร และสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
2) พิจารณาการตัง้ เป้าหมายกลยุทธ์ทะเลเพื่ อชีวิตปี 2573 ซึ่งอยู่ภายใต้แผนการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยื น
(Sustainable Development - SD) และกลั่นกรอง SD Statement ให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และครอบคลุมถึงความเชื่อมโยงในทุกมิติ
เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันทั่วทัง้ องค์กร
ส่วนที่ 1 หน้า 39
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3) ติด ตามความก้า วหน้า ในการด าเนิ น งานตามกลยุท ธ์ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น (SD Roadmap) ครอบคลุ ม ทั้ง ด้า น
การพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ (High Performance Organization - HPO) โดยให้คาแนะนาเกี่ยวกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ
สาหรับปี พ.ศ. 2563-2573 ซึ่งเน้นความสาคัญของการลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่บริษัทฯ ในระยะยาว ด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ ยง และการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance - GRC)
โดยให้คาแนะนาและติดตามการดาเนินงานตามกลยุทธ์กากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Assurance) และกลยุทธ์สร้างจิตสานึก
ในการปฏิบัติงานตามหลัก GRC (GRC in Common Sense) ด้านการสร้างคุณ ค่าในระยะยาวให้แก่ ผูม้ ี ส่วนได้เสีย (Stakeholder Value
Creation - SVC) โดยให้คาแนะนาเกี่ยวกับกลยุทธ์การลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reduction) กลยุทธ์การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุม้ ค่า ลดของเหลื อทิง้ (Circular Model for E&P) และกลยุทธ์การอนุรกั ษ์ทะเลเพื่ อชี วิ ต (Ocean for Life) ตลอดจนแผนการดาเนินงาน
ระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2563-2573) การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Strategic SD Communication) และการดาเนินงาน
ในโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ม่ นั ใจว่าการดาเนินงานที่กาลังจัดทาในปั จจุบนั และในอนาคต มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
ปตท.สผ. และสามารถสร้างคุณค่าร่วมอย่างยั่งยืนแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
4) ส่ ง เสริม ให้ก ารด าเนิ น กิ จ การของกลุ่ม ปตท.สผ. และการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งาน
ของกลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกพืน้ ที่ปฏิบตั ิการ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยในด้านนโยบาย ได้ตดิ ตามการปรับปรุ งระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Global Whistleblowing System) เพื่อรองรับการใช้งาน
ของบริษัทย่อยและโครงการในต่างประเทศ ด้านการสื่อสารและการจัดอบรม เน้นยา้ ให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การประชาสัม พันธ์น โยบายการไม่ร ับ ของขวัญ (No Gift Policy) จัดอบรมออนไลน์ในเรื่อ งการก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ ดี
และจริยธรรมธุรกิจให้พนักงานทัง้ องค์กร รวมทัง้ สื่อสารและเชิญ ชวนให้ค่คู า้ เข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่องการต่อ ต้านคอร์รปั ชัน พร้อ มทัง้
มีการวัดผลความเข้าใจภายหลังการอบรมสาหรับพนักงานและคู่คา้ ด้านการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ส่งเสริมให้จดั ทาการศึกษา
และแผนพัฒนาการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ ปตท.สผ. (CG Assessment) อย่างต่อเนื่องเป็ นครัง้ ที่ 2
โดยจ้างที่ปรึกษาภายนอกซึ่งมี ความเป็ นอิสระ ให้ทาการสารวจความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสี ยหลักของ ปตท.สผ. และนาผลที่ได้
มาจัดท าแผนพัฒ นาการด าเนิน งาน และด้านการจัด กิจ กรรมเพื่ อ ส่งเสริม ความผูกพันของผู้ถื อ หุ้น และนักลงทุน ส่งเสริม ให้พิ จาร ณา
จัด กิ จ กรรมที่ เหมาะสมเพื่ อ ลดโอกาสการแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิ ด 19) และไม่ ให้ก ระทบต่ อ การเข้า ถึ ง
ข้อมูลต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้
5) พิ จ ารณาทบทวนความเหมาะสมของการน าหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรับ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2560
(CG Code) ไปปรับใช้ในองค์กรให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และรายงาน
การปฏิ บัติต าม CG Code ของส านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์แ ละหลักเกณฑ์ข องสากล เพื่ อ เผยแพร่
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย (Stakeholders) ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและการพัฒ นาอย่ างยั่งยื น ได้ร ายงานผลการประชุม ต่อ คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ
เป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมาย
ด้ว ยความรอบคอบ เต็ ม ความสามารถ และเป็ นอิ ส ระ ในการให้ ค วามเห็ น เพื่ อ ยกระดั บ และพั ฒ นาการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
และจริยธรรมธุรกิจขององค์กรให้ดีย่งิ ขึน้ และเพื่อประโยชน์สงู สุดของ ปตท.สผ. ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเหมาะสม
พลเรือเอก
(ธนะรัตน์ อุบล)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส่วนที่ 1 หน้า 40
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ปตท.สผ. มุ่งมั่น ด าเนิ น ธุ ร กิ จตามกลยุท ธ์ก ารเติ บ โตอย่ างยั่งยื น โดยมุ่งเน้น การเป็ น องค์ก รที่ โปร่งใส เป็ น ธรรม และ
ดาเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและผลักดันให้บริษัท ฯ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการดาเนินงานตามนโยบาย
ต่อ ต้านทุจริต คอร์ร ัป ชัน มี ร ะบบการบริห ารความเสี่ ย ง การควบคุม ภายในและการกากับ การปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ ( Governance, Risk
Management and Compliance หรือ GRC) ที่เหมาะสม สามารถรองรับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึง
กากับดูแลติดตามผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดและดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. ที่เป็ นกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความรูแ้ ละประสบการณ์
เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องของงบการเงินได้ ทัง้ นี ้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 13 ครัง้
ซึ่งรวมถึงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จานวน 1 ครัง้ กรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น
ได้เข้าร่วมประชุม ทุกครัง้ โดยได้มี การหารือ ร่วมกับ ฝ่ ายจัด การ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญ ชีในเรื่อ งที่ เกี่ ย วข้อ ง ให้ข ้อ เสนอแนะ
ในเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีที่สร้างมูลค่า เพิ่มให้กับ ปตท.สผ. รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็ น
การแลกเปลี่ ย นข้อ มูล และเพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่าการกากับ ดูแ ลการด าเนิ น งานของบริษั ท ฯ มี ค วามสอดคล้อ งกับ ความเสี่ ย งที่ เปลี่ ย นแปลงไป
โดยสามารถสรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ได้ดงั นี ้
1) กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ของ ปตท.สผ. ร่วมกับฝ่ ายจัดการ
โดยมี ผู้ส อบบัญ ชี [บริ ษั ท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอบี เอเอส จ ากั ด (PwC)] เข้า ร่ว มประชุม ด้ว ยทุ ก ไตรมาส โดยเห็ น ว่ า ระบบบัญ ชี
และรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. มี ความถูก ต้อ ง เชื่อ ถื อ ได้ มีการเปิ ดเผยข้อ มูล ที่ส าคัญ ครบถ้วน เพี ยงพอ ทัน เวลา และได้ปฏิ บัติ
ตามข้อกาหนด กฎหมาย มาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไป นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการจัดทารายงานคาอธิบาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) โดยให้ครอบคลุมการวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานและงบการเงิน
ของบริษัทฯ
2) กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กร และ
การประเมินตามแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ซึ่งพบว่าบริษัท ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ การดาเนินธุรกิจ โดยเน้นให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มี แ นวทางการด าเนิ น งานเชิ ง รุ ก (Proactive) โดยค านึ ง ถึ งความเสี่ ย งและบทเรีย นที่ ส าคัญ ในอดี ต รวมถึ งสนั บ สนุน ให้บ ริษั ท ฯ มี ร ะบบ
การควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control) ซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ ได้ทนั ต่อเหตุการณ์
3) กำรพิจำรณำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรทีอ่ ำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริษั ทฯ เป็ นสาคัญ ทั้งนี ้
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุน้ โดยเฉพาะผูถ้ ือหุน้ รายย่อย นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีเงื่อนไขและมีราคาที่ยตุ ิธรรม
โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากฝ่ ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทารายการแล้ว
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4) กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีการปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ/หรื อ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ทั้ง ในประเทศไทยและประเทศ
ที่กลุ่ม ปตท.สผ. ไปลงทุน รวมถึงกฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องจากฝ่ ายบรรษัทภิบาล การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5) กำรกำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาทบทวนระเบีย บว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ สอบทานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนงานและดัชนีชวี ้ ดั ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตาม
ความคืบหน้าการแก้ไขหรือการปรับปรุงการดาเนินงานตามประเด็นที่ตรวจพบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้เล็งเห็นความสาคัญ และสนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการ
ตรวจสอบ เพื่ อ ให้งานตรวจสอบสามารถปรับ ตัวและพร้อ มรับ กับ การเปลี่ ย นแปลงขององค์กรในยุ ค ดิ จิ ทั ล และเพื่ อ ให้งานตรวจสอบมี
ความถูกต้องสมบูรณ์ รวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน นาไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นและทันต่อเหตุการณ์
อาทิ การนาระบบสารสนเทศเพื่ อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring System) มาใช้ใน (1) กระบวนการจัดซือ้
จนถึงกระบวนการชาระเงิน (Procure to Pay) และ (2) กระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้าและพัสดุคงคลัง
ส่วนในด้านบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญ ในเรื่อ งการบริหาร
บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพัฒนาบุคลากรให้ปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้ม่นั ใจว่าการดาเนินกิจกรรม
ตรวจสอบเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
6) กำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
การแต่งตั้งผูส้ อบบัญ ชีป ระจาปี 2563 นั้น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ขอความร่วมมือให้ ปตท.สผ.จัดหา
บุคคลภายนอกเป็ นผูส้ อบบัญชี ซึ่งเป็ นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญ ญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งกาหนดให้
สตง. หรือผูส้ อบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงิ นของหน่วยงานของรัฐ ปตท.สผ. จึงได้นาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบให้
พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาต เลขที่ 6552 เป็ นผูส้ อบบัญชีของ ปตท.สผ. โดยเห็นว่าบริษัท
ดังกล่าวเป็ นบริษัทชัน้ นาที่มีผลงานเป็ นที่น่าเชื่อถือ มีความเป็ นอิสระ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ.
ให้มี ค วามถูก ต้อ ง เชื่ อ ถื อ ได้ รวมทั้งพิ จ ารณาค่ าตอบแทนของผู้ส อบบัญ ชี ในปี 2563 ซึ่งมี ค วามเห็ น ว่ าค่ าบริก ารตรวจสอบอยู่ในอัต รา
ที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญ ชีเพื่อรับทราบแผนงาน
การตรวจสอบ และข้อ สังเกตต่ าง ๆ ของผู้ส อบบัญ ชี รวมทั้งการน าเสนอเรื่อ งส าคัญ ในการต รวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงาน
ผูส้ อบบัญชี และยังได้ประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อรับทราบความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูส้ อบบัญชีดว้ ย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ฝ่ายจัดการกาหนดหลักเกณฑ์ในการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบส าหรับ การจั ด จ้า งผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท เพื่ อ ให้บ ริ ก ารงานอื่ น ที่ ไม่ ใช่ ง านสอบบัญ ชี (Non-audit services) ส าหรับ รายการ
ที่มีนยั สาคัญ ทัง้ นี ้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็ นอิสระในการทาหน้าที่ของผูส้ อบบัญชี
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7) กำรกำกับดูแลด้ำนกำรป้ องกันกำรเกิดทุจริต
คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้น ปรับ ปรุ งกระบวนการด าเนิ น งานและระบบการควบคุม ภายในของ ปตท.สผ.
เพื่อ สร้างความมั่นใจว่าบริษัท ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงการป้องกันการเกิดทุ จริตคอร์รปั ชัน อาทิ การส่งเสริมให้บริษัท ฯ
ดาเนินการจัดหาโดยวิธีการประมูล โดยผลักดันให้มีการวิเคราะห์รายงานการจัดหาที่ผ่านมา เพื่อนาข้อมูลไปใช้วางแผนการจัดหาประจาปี
ล่วงหน้า ส่งผลให้สัดส่วนการจัดหาโดยวิธีการประมูลสูงกว่าการจัดหาโดยวิธีการตกลงราคาต่อเนื่องมาทุ กปี รวมถึงสนับสนุนกระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาหน้าที่สอบทานผลการประเมินตาม
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน ทุจริต
โดยเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ. 2560) ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกของแนวร่วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต แสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
โดยสรุ ป ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบครบถ้วน
และได้รายงานผลการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่ อ ทราบเป็ น ประจ า โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ให้ข ้อ คิด เห็ น และค าแนะน าต่ าง ๆ ซึ่งช่ วยส่ งเสริม การก ากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี ท าให้บ ริษั ทฯ มี ม าตรฐานการด าเนิ น งานที่ เที ย บเคีย งได้
กับบริษัทชัน้ นาในธุรกิจเดียวกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามมั่น ใจในศัก ยภาพของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบไปด้วยบุค ลากร
ที่มีคณ
ุ สมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ทาให้สามารถทาหน้าที่ในการตรวจสอบให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท ฯ มีความถูกต้อง สอดคล้องตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไปและเป็ นมาตรฐานสากล บริษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องครบถ้วน มีการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี เพียงพอ และเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ
ทัง้ นี ้ ผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงผลการประเมินตนเอง สรุปได้ว่าการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

(นายอัชพร จารุจินดา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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8.2.3 รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ในปี 2563 ปตท.สผ. ได้พิ จ ารณาควบรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทน เนื่ อ งจาก
มีการดาเนินงานที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนกัน ได้แก่ การสรรหากรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง โครงสร้าง เงิน เดือ น
ของบริษัทฯ เป็ นต้น โดยนาเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุน้ และได้ร ับอนุมัติการควบรวม ในวันที่ 17 มิถนุ ายน 2563
ปตท.สผ. ยั ง คงด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยเน้ น กลยุ ท ธ์ Execute และ Expand เน้ น การด าเนิ น งานให้เป็ นไปตามเป้ า หมาย
และแผนงานที่ กาหนด โดยเฉพาะการเปลี่ ยนผ่านสิท ธิ ในการด าเนิน การโครงการที่ไ ด้ม าใหม่ (Transition of Operations) ทบทวน
แผนงานและแผนการลงทุน จากสภาวการณ์ราคานา้ มันตกต่า การสร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการปั จจุบนั รวมถึงพิจารณาต่อยอดการขยาย
ธุรกิจ ทั้งธุรกิจที่เกี่ ยวเนื่ อ งกับ E&P และธุร กิจใหม่เพื่ อ ให้อ งค์กรเติบโตได้อ ย่างยั่งยื น คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน
จึง ให้ค วามสาคัญ กับ การเตรีย มความพร้อ มองค์ก ร การปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม การสรรหาผูน้ าองค์กร การพัฒนาศักยภาพ
ผูบ้ ริหารระดับสูง โดยจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งผูน้ าองค์กร รวมทัง้ การสรรหากรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ความรู ้ ประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์
ต่อธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะยาว
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวม 8 ครัง้ สรุ ปได้ดงั นี ้
1) พิ จ ารณาหลั ก การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการประจ าปี 2563 (Board Performance Target)
โดยใช้ปั จจัยหลักในการพิจารณา ได้แ ก่ การกากับ ดูแ ล ติดตามดัชนี วัดผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. (Corporate KPIs) ให้เป็ น ไป
ตามเป้าหมาย การประเมินประสิทธิ ภ าพจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของคณะกรรมการจากบุคคลภายนอก เช่น จากการประเมิน
โครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) และหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
2) พิจารณากาหนด Board Target Skill Mix เพื่อสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระประจาปี 2564 ให้สอดคล้อง
ตามสภาวการณ์ แ ละปั จจัย แวดล้อ มทางธุร กิ จ โดยในปี 2564 ปตท.สผ. เน้น ให้ค วามสาคัญ กับ Skill Mix 3 ด้า น ได้แ ก่ International
Market, Organization Change and Development และ Legal เพื่ อ รองรับ การขยายการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ใหม่ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ด้านการตลาดและการพาณิ ช ย์ โดยเฉพาะจากโครงการในต่ างประเทศ การเตรี ยมความพร้อ ม องค์ก รเพื ่ อ รองรับ การเปลี ่ ย นผ่า น
สิท ธิใ นการเป็ น ผู ด้ าเนิน โครงการใหม่ที่ไ ด้ม าทัง้ ในและต่า งประเทศ การวางระบบการกากับดูแ ลและการรายงานระหว่าง ปตท.สผ.
และบริษัทย่อย การบริหารบุคลากรหลายเชือ้ ชาติ เพื่อให้ ปตท.สผ. เป็ นองค์กรข้ามชาติได้อย่างแท้จริง
3) พิ จ ารณาเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสมตาม Skill Mix เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อ ง
ต่อ คณะกรรมการบริษั ทเมื่ อ มี ตาแหน่ งว่างลง โดยคานึงถึงองค์ป ระกอบของคณะกรรมการ ความรู ค้ วามสามารถ แล ะประสบการณ์
ที่เป็ น ประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จ านวนบริษ ัท ที่ บ ุค คลนั ้น ด ารงต าแหน่ง และการมี ผ ลประโยชน์ข ัด แย้ง กัน ( Conflict of Interest)
รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม Target Skill Mix ที่กาหนด เข้าเป็ นกรรมการ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อให้มีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และเหมาะสม
4) พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการ และรายงานผล
การประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5) พิ จ ารณาก าหนดคุ ณ สมบัติ หลั ก เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ ก ผู้ท่ี มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมเข้า ด ารงต าแหน่ ง ผู้น าองค์ก ร
และพิจารณาระบบการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ
ทัง้ ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงพิ จารณาหลักเกณฑ์การประเมิ น ผลและการกาหนดค่าตอบแทนต าแห น่งประธานเจ้าหน้าที่บ ริห าร
ให้เหมาะสมด้วย
6) พิ จ ารณา กลั่น กรอง ให้ข ้อ คิด เห็น ต่อ คณะกรรมการบริษั ท ในเรื่อ งการปรับ โครงสร้างองค์ก ร รู ป แบบการท างาน
ให้มีความเหมาะสม รองรับการเติบโตในระยะยาว
ส่วนที่ 1 หน้า 44
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7) พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนขององค์กรให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขันและรองรับบุคลากรทัง้ คนไทยและชาวต่างชาติท่ีมีศกั ยภาพเข้ามาปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การดาเนินงานตามแผน
ารณานโยบายการจ่
ตอบแทนและโครงสร้
างเงินเดือนขององค์กรให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรักษา
กลยุทธ์ Execute7)และพิจExpand
บรรลุผลอย่าางมียค่ปาระสิ
ทธิภาพ
ความสามารถในการแข่
งขันและรองรั
บบุคลากรทั
ง้ คนไทยและชาวต่าคณะกรรมการเฉพาะเรื
งชาติท่ีมีศกั ยภาพเข้ามาปฏิ
บตั ติงราที
าน เพื
่ อให้การดาเนิ
นงานตามแผน
8) พิจารณาการก
าหนดค่
าตอบแทนคณะกรรมการ
่องในอั
่เหมาะสมกั
บ ความรั
บผิดชอบ
กลยุ
ท
ธ์
Execute
และ
Expand
บรรลุ
ผ
ลอย่
า
งมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ รวมถึง เทีย บเคีย งได้กับ ระดับ ที่ป ฏิบ ัติอ ยู่ใ นอุตสาหกรรมเดีย วกัน นอกจากนี ้
พิจารณาการก
าหนดค่ทาางธุ
ตอบแทนคณะกรรมการ
คณะกรรมการเฉพาะเรื
่องในอั
ความรับง้ ระยะสั
ผิดชอบน้
ยังพิจารณาให้ส8)อดคล้
อ งกับ สภาวการณ์
รกิจเพื่อสร้างแรงจูงใจให้
คณะกรรมการนาพาองค์
กรให้ตดราที
าเนิน่เหมาะสมกั
งานตามเป้บาหมายทั
สอดคล้
องกัรวมทั
บกลยุง้ การปรั
ทธ์และเป้
หมายระยะยาวของบริ
ฯ รวมถึ
ง เทีย บเคีย งได้กับ ระดับ ที่ป ฏิบ ัติอ ยู่ใ นอุตสาหกรรมเดีย วกัน นอกจากนี ้
และระยาว
บตัวาเองให้
สอดรับเทคโนโลยีษทัท่เี ปลี
่ยนแปลงไป
ยังพิจารณาให้สคณะกรรมการสรรหาและก
อดคล้อ งกับ สภาวการณ์ทางธุ
รกิจเพืา่อตอบแทนได้
สร้างแรงจูงปใจให้
กรให้ดาเนิวนยความรอบคอบและเป็
งานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสั
าหนดค่
ฏิบัตคิณะกรรมการน
หน้าที่อ ย่างเต็าพาองค์
มความสามารถด้
นอิสระน้
และระยาว
บตัวเองให้สตอดรั
ท่เี ปลี่ยนแปลงไป
ในการให้ข ้อรวมทั
คิ ดเห็ง้ การปรั
นที่ เป็ นประโยชน์
่ อ ผูบ้ถเทคโนโลยี
ื อหุ้นทุกรายและผู
้มี ส่ วนได้เสี ย ทุก ฝ่ ายอย่า งเหมาะสม และได้ร ายงานผลการปฏิบ ตั ิง าน
คณะกรรมการสรรหาและก
าหนดค่
า
ตอบแทนได้
ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2563ปฏิบัติหน้าที่อ ย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและเป็ นอิสระ
ในการให้ข ้อ คิ ดเห็ นที่ เป็ นประโยชน์ต่ อ ผู้ถื อหุ้นทุกรายและผู้มี ส่ วนได้เสี ย ทุก ฝ่ ายอย่า งเหมาะสม และได้ร ายงานผลการปฏิบ ตั ิง าน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2563
(นายบัณฑิต เอือ้ อาภรณ์)
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(นายบัณฑิต เอือ้ อาภรณ์)
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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8.2.4 รำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงและมุ่งมั่นให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่ อให้อ งค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมทัง้ ตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้ผมู้ ีส่วนได้เสียทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ในปี 2563 เป็ นปี ท่ี
มีความท้าทายอย่างยิ่งในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ เนื่องจาก ปตท.สผ. ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต
ราคานา้ มันตกต่าที่สุดในรอบ 4 ปี นับตัง้ แต่ปี 2559 ซึ่งราคานา้ มันดิบดูไบเฉลี่ยในเดือนเมษายนลดลงจนแตะระดับที่ 20.4 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการพลังงานโลกที่ลดลง
รวมถึงความขัดแย้งในการบริหารจัดการปริมาณการผลิตนา้ มันดิบของกลุ่มโอเปกและรัสเซีย ทาให้เกิดสภาวะอุปทานล้นตลาด นอกจากนี ้
ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น ความต้องการใช้พลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิลที่มีแนวโน้มลดลง การนาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อทดแทน
การผลิ ต ก๊ าซธรรมชาติในประเทศ การพัฒ นาเทคโนโลยี สมัยใหม่ ท่ี เริ่ม ส่ งผลให้รู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิจ เปลี่ ย นแปลงไป (Disruptive
Technology) และความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เป็ นต้น ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
ดังนัน้ คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย กรรมการ
ปตท.สผ. จานวนรวม 6 คน โดยเป็ นกรรมการอิสระ 3 คน ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ ยงขององค์กรในภาพรวมให้อยู่ภายใต้
นโยบายและกรอบการบริห ารความเสี่ ยงที่ ได้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่ อ ให้ก ารบริหารความเสี่ ยงของ ปตท.สผ.
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 15 ครัง้ ซึ่งรวมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบจานวน 1 ครัง้ โดยสรุ ปสาระสาคัญในการปฏิบตั หิ น้าที่ ได้ดงั นี ้
1) กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) เพื่อตอบสนองปั จจัยแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสถานการณ์ราคานา้ มันตกต่า โดยได้พิจารณามาตรการป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 เพื่ อ ให้การปฏิ บัติก ารทัง้ บนฝั่ งและนอกชายฝั่ ง รวมถึงพื ้น ที่ ส านัก งานเป็ น ไปตาม
กฎระเบียบของภาครัฐและดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง พิจารณามาตรการการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจจากสถานการณ์
ราคานา้ มันตกต่า โดยมีการทบทวนและปรับแผนการลงทุน อาทิ การบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลประโยชน์ในระยะสัน้
และระยะยาวต่อ บริษั ท ฯ รวมถึง การด าเนิ น การโครงการรณรงค์เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานและปรับ เปลี่ ย นวิถี ก ารท างาน
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็ นต้น อีกทัง้ ยังได้พิจารณาความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว อาทิ การพิจารณากลยุทธ์
เพื่อก้าวไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) เพื่อตอบสนองความเสี่ยงจากความต้องการใช้พลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิล
ที่มีแนวโน้มลดลง นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจปี 2564 แผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2564-2568)
และงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2564 ซึ่ง ได้ป รับ ให้ส อดรับ กับ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ และยัง คงสอดคล้อ งกั บ ทิ ศ ทางและนโยบาย
การดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย
2) ติดตามดูแลการเปลี่ยนผ่านจากผูด้ าเนินการรายเดิม (Transition of Operations) ของแหล่งบงกชและแหล่งเอราวัณ
ในประเทศไทย การควบรวมกิจ การจากการเข้าซือ้ บริษั ท Murphy ประเทศมาเลเซีย รวมถึงบริษั ท Partex ให้เป็ น ไปอย่างราบรื่น และ
มีประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวกลยุทธ์ Execute โดยให้คาแนะนาต่าง ๆ อาทิ การนาบทเรียนเรื่องการควบรวมกิจการในอดีตมาปรับใช้ การ
ส่งบุคลากรจากส่วนกลางไปกากับดูแลในส่วนงานที่สาคัญ และแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ม่ นั ใจว่าจะสามารถดาเนินงานได้ตาม
แผนงานอย่างต่อ เนื่ อ งด้วยความปลอดภัย มั่น คง อาชี วอนามัย และสิ่งแวดล้อ ม (SSHE) รวมถึงสนับ สนุนให้มีการศึกษาเปรียบเทีย บ
สถานภาพโครงการก่อ นและหลังการเข้าซือ้ กิจการ (Post Project Review) เพื่ อนาความรู จ้ ากการสอบทานโครงการทัง้ ในแง่บวกและลบ
มาจัดทาเป็ นองค์ความรู แ้ ละบทเรียนที่สาคัญ รวมทัง้ เตรียมมาตรการรองรับในกรณีท่สี มมติฐานต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อ
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ผลประกอบการของโครงการอย่ างมี นัยส าคัญ นอกจากนี ้ เพื่ อ ให้โครงการผลิ ต มี ก ารดาเนิ น งานอย่างต่อ เนื่ อ ง จึ งได้พิ จารณาการขอ
ต่อระยะเวลาการผลิตปิ โตรเลียมสาหรับโครงการที่อายุสมั ปทานกาลังจะหมดลง เช่น โครงการเอส 1 และโครงการนา้ พอง (E5) โดยประเมิน
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ทัผลประกอบการของโครงการอย่
ง้ ประเด็นความเสี่ยงและความคุม้ าค่งมี
าในเชิ
พาณิ
ย์
ต่อระยะเวลาการผลิตปิ โตรเลียมสาหรับโครงการที่อายุสมั ปทานกาลังจะหมดลง เช่น โครงการเอส 1 และโครงการนา้ พอง (E5) โดยประเมิน
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4) ผลักดันการบริหารความเสี่ ยงด้านราคานา้ มันและการบริหารความเสี่ ยงทางการเงินในช่วงวิกฤตราคานา้ มันตกต่า
ทางการตลาด เช่น อุปสงค์และอุปทานของปิ โตรเลียม ความเสี่ยงทางการเงิน เช่น อัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงทางกฎหมาย เป็ นต้น
ให้เป็ นไปอย่างมี ประสิท ธิภ าพและมี การติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเข้าทาสัญ ญาอนุพันธ์ประกันความเสี่ ยงราคานา้ มันและความเสี่ ย ง
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นอกเหนื่ ยองด้
จากเรื
่ อ งดังกล่ า วข้ายงต้
น คณะกรรมการบริ
ห ารความเสี
่ ย งยั
ก ากับ่ ยดูงทางกฎหมาย
แ ลการบริห ารความเสี
งที่ ส าคั่ ยญง
ทางการตลาด ความเสี
า นความปลอดภั
ทางไซเบอร์
ความเสี่ ย งด้
านสิ่ ง แวดล้
อ มงได้
ความเสี
รวมถึ ง่ ยความเสี
ขององค์
ก รอย่(Emerging
า งต่อ เนื่ อ งให้
อ ยู่ภเป็ายในระดั
บ ความเสี
่ ย งที่ ย อมรับ ได้มเช่และข้
น ความเสี
ารวจและผลิ
ต ปิ โตรเลี
ย ม ความเสี
ที่เกิด ขึน้ ใหม่
Risk)
นต้น และได้
ร ายงานผลการประชุ
อ คิด เห็่ ยนงด้
ให้าคนการส
ณะกรรมการ
ปตท.สผ.
รับ ทราบเป็
นประจ่ ย าง
ทางการตลาด
ความเสี
่ ย งด้ได้
า นความปลอดภั
ความเสี่ ยหรืงด้อาDow
นสิ่ ง แวดล้
ม ความเสี่ ย งทางกฎหมาย
ความเสี
ทุกเดือน ส่งผลให้
ปตท.สผ.
ร ับผลคะแนนดัชยนีทางไซเบอร์
ความยั่งยืนดาวโจนส์
JonesอSustainability
Indices (DJSI)รวมถึ
ระดับงโลก
ในกลุ่ ย่มง
ทีธุร่ เกิกิจดนขึา้น้ มัใหม่
(Emerging
Risk)รกิเป็จขันน้ ต้ต้นนและธุ
และได้รกิรจายงานผลการประชุ
อ คิดUpstream
เห็นให้ค ณะกรรมการ
ทราบเป็
นประจ
นและก๊
าซ ประเภทธุ
ครบวงจร (World Oilม และข้
and Gas
& Integratedปตท.สผ.
Industry)รับในหั
วข้อการบริ
หารา
ทุความเสี
กเดือน่ยส่งและภาวะวิ
งผลให้ ปตท.สผ.
ได้ร ับบผลคะแนนดั
ชนีคต่วามยั
่ งยืนนดาวโจนส์
กฤติในระดั
Top Quartile
อเนื่องเป็
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และเป้านหมายขององค์
ร เพื
การบริ
ห ารความเสี
ปตท.สผ.
ร ับ มอบหมายอย่
ว น นเป็ธรรมและยั
น ระบบ ด้่งยืวนยความรอบคอบ
เกิดประโยชน์
สงู สุดแก่่ ย งของ
ปตท.สผ.
ผูถ้ ือหุน้ ตามที
ทุกราย่ ได้และผู
ม้ ีส่วนได้เสียอืา่นงครบถ้
ๆ อย่างเป็
ในระยะยาว และเต็ ม ความสามารถ
เพื่ อ ให้การบริหารความเสี่ ยงของ ปตท.สผ. เป็ น ไปอย่างมี ป ระสิทธิ ภ าพ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร เพื่ อ ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ ปตท.สผ. ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเป็ นธรรมและยั่งยืนในระยะยาว
(นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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8.2.5 รำยงำนของคณะกรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระมีบทบาทและเป็ นกลไกสาคัญในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยรวม
ท าหน้า ที่ ก ากับ ดูแ ล สนับ สนุน การด าเนิ น งานตามนโยบายและกลยุท ธ์ข องบริษั ท ฯ อย่ า งโปร่งใ สและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจ
ว่าผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้รบั สิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดย ปตท.สผ. คานึงถึงบทบาทและกลไกที่สาคัญข้างต้น จึงได้ กาหนดให้มีจานวน
กรรมการอิ ส ระมากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของคณะกรรมการบริ ษั ท และเข้ ม งวดกว่ า เกณฑ์ ท่ี ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ท รัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนดให้มีกรรมการอิสระในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ โดยปั จจุบันมีกรรมการอิสระ
จานวน 9 คนจากกรรมการทัง้ หมด 15 คน
ปี 2563 ปตท.สผ. ยังคงเน้นการดาเนินงานตามกลยุทธ์หลัก Execute และ Expand โดยเน้นการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ
ให้เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด นอกจากนีย้ งั ได้กาหนดเป้าหมายในการลดต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) เพื่อคงขีดความสามารถในการ
แข่งขันและต่อ ยอดการขยายโอกาสทางธุรกิจ ทัง้ ธุรกิจที่เกี่ ยวเนื่ อ งกับ E&P และธุรกิจใหม่ให้สอดคล้อ งกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ ยนแปลง
เพื่ อ ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยื น ในการประชุม คณะกรรมการอิสระ กรรมการอิสระได้ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์
อย่างรอบคอบและเป็ นอิสระ โดยมีการประชุมรวม 4 ครัง้ และได้พิจารณาวาระทัง้ หมด 8 วาระ โดยมีวาระที่สาคัญ ดังนี ้
1) พิจารณาระเบียบวาระที่มีกลยุทธ์การดาเนินงานที่ เกี่ยวเนื่องกันในภาพรวมของกลุ่ม ปตท. เช่น ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) แบบครบวงจร ธุรกิจไฟฟ้า (Gas to Power) เพื่ อให้ม่ นั ใจว่า การดาเนินงานของ ปตท.สผ. เป็ นไปเพื่ อประโยชน์ขององค์กร
และผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง
2) พิ จ ารณาผลการประเมิ น ด้า นการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ กรรมการอิ ส ระตามแนวปฏิ บัติ ท่ี ดี ต่ า ง ๆ
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสอบทานและผลักดันให้ ปตท.สผ. มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
และครบถ้ว น เช่ น การให้ค าแนะน าเพื่ อ ชี ้แ จงผู้ป ระเมิ น ให้เข้าใจหลัก การและเหตุผ ลในการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ ง ต่อ เนื่ อ ง
ของกรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของ ปตท.สผ. ในปั จจุบนั โดย ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับ
การมีกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ่เี หมาะสมกับธุรกิจเพื่อประโยชน์สงู สุดของ ปตท.สผ. และผูม้ ีส่วนได้เสียโดยรวมด้วย
3) ทบทวนความสอดคล้องในหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระตามระเบียบว่าด้ว ยคณะกรรมการอิสระ
ของ ปตท.สผ. กับแนวปฏิบตั ทิ ่ีดีในระดับสากล เพื่อให้ม่นั ใจว่าคณะกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ได้ปฏิบตั ิหน้าที่สอดคล้องตามแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีในระดับสากลเช่นปัจจุบนั
4) พิจารณาแนวทางการคัดเลื อกผูน้ าองค์กรอย่างเป็ นอิสระ และเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ โดยมี
การปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2563 เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม
5) พิจารณารายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อเผยแพร่ตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายในรายงานประจาปี
คณะกรรมการอิ ส ระได้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ อ ย่ างเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และส่ งเสริม ให้ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท เป็ น ไป
อย่างโปร่งใส โดยให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละระเบียบวาระงดให้ความเห็น งดออกเสียง และออกจากห้องประชุมในระเบียบวาระนัน้
เพื่ อให้กรรมการแต่ล ะคนมี อิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ยกเว้นคณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่ วนได้เสี ยคนนั้น
มี มติเป็ นเอกฉันท์ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยคนดังกล่าวเข้าร่วมชี แ้ จงข้อ มูลในการประชุมเพื่ อ ความรอบคอบในการพิ จารณาตัดสิน ใจ
แต่ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งหรือ ตัด สิ น ใจในระเบี ย บวาระนั้น เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่าการตัด สิ น ใจนั้น เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ข องบริษั ท ฯ และไม่ เป็ น
การลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยเฉพาะผูถ้ ือหุน้ รายย่อยและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ

(นายปรัชญา ภิญญาวัธน์)
ประธานกรรมการอิสระ
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9. การควบคมุ ภายในและรายการระหวา่ งกนั

9 .1

การควบคุมภายใน

ปตท.สผ. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาระบบการควบคุ ม ภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยได้ น ากรอบการควบคุ ม ภายใน
ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) หรื อ COSO 2013
Framework มาประยุ ก ต์ใ ช้ค รอบคลุ ม ทุ ก กิ จ กรรมอย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสมกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ท าให้เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น
อย่ า งสมเหตุส มผลว่ า (1) การด าเนิ น งาน (Operations) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ใช้ท รัพ ยากรที่ มี อ ยู่อ ย่ า งคุ้ม ค่ า และทรัพ ย์สิ น
ไม่ร่วั ไหล (2) การรายงาน (Reporting) ทัง้ ทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่จัดทาขึน้ เพื่อใช้ภายในและภายนอกองค์กรมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
และทันเวลา มีคุณภาพเหมาะสมสาหรับการนาไปใช้ และ (3) มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายและวิธีการ
ปฏิบตั ิงานที่องค์กรได้กาหนดไว้ (Compliance) โดย ปตท.สผ. กาหนดให้มีหน่วยงานควบคุมภายใน ภายใต้ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน รับผิดชอบในการส่งเสริมและกากับดูแลให้มีการดาเนิน การตามนโยบายการควบคุมภายใน ตลอดจน
ทาการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในทั่วทัง้ องค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานผลการประเมินฯ
เป็ นประจาทุกปี
9.1.1 ควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยใน
ปตท.สผ. ประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ ตาม 5 องค์ป ระกอบของ COSO 2013 Framework ได้แ ก่
(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) มาตรการควบคุม (Control
Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้อ มูล (Information and Communication) และ (5) ระบบการติ ด ตาม (Monitoring
Activities) และตามแบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็ นประจาทุกปี โดยผลการประเมินประจาปี 2563 สรุปรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี ้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
ปต ท. ส ผ . มี ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม ข อง การค วบคุ ม ที่ เ หม าะ สม เ พี ย ง พ อต่ อปร ะสิ ทธิ ภาพ แ ละ ประ สิ ท ธิ ผล
ในการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารส่งเสริมให้มีการสร้างจิตสานึกในการยึดมั่นที่ จะปฏิบัติงานภายใต้การกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม ปตท.สผ. เพื่ อ ให้บ รรลุ เ ป้ า หมาย “เติ บ โต รุ่ ง เรื อ ง มั่ น คง ยั่ ง ยื น และสง่ า งาม” โดยมี
การดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้
• กาหนดเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (Good Corporate Governance and Business Ethics:
CG&BE) เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและถือเป็ นระเบียบสูงสุดที่ใช้ในการดาเนินกิจการของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุ ก ระดับ จะต้อ งลงนามรับ ทราบและตกลงยึ ด ถื อ ปฏิ บัติ ต าม CG&BE อย่ า งเคร่ ง ครัด รวมทั้ง ต้อ งทบทวนประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกับ
เรื่อ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นประจาทุกปี นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้กาหนดให้ Integrity & Ethics เป็ นหนึ่งในค่านิยมองค์ก ร
(Corporate Values: EP SPIRIT) เพื่อเน้นยา้ ให้บุคลากรดาเนินงานบนพืน้ ฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องตาม CG&BE
ทัง้ นีบ้ คุ ลากรทุกระดับจะได้รบั การสื่อสารและได้รบั คู่มือ CG&BE เพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั ิงานตัง้ แต่วนั แรกที่เริ่มปฏิบตั ิงาน
• มุ่งเน้นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ ดีตาม CG&BE รวมถึงบทลงโทษกรณี การฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัติ ตาม
ให้กับผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนทัง้ ในและต่างประเทศอย่างสม่าเสมอผ่านการส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการสื่อสารอื่น ๆ เช่น
การแจ้งห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่จะมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญ รวมทัง้ จัดการอบรมทั้งในรูปแบบการปฐมนิเทศกรรมการและ
พนักงาน การจัดอบรมแบบถ่ายทอดสด (Live Training) การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) นอกจากนีย้ ังได้มีการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับ CG&BE บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. เพื่อให้บคุ คลภายนอกได้รบั ทราบ รวมถึงมีนโยบายที่ชดั เจนในการส่งเสริมให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 1 หน้า 1
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
ไม่ว่าจะเป็ นคู่คา้ ผูร้ ่วมทุน และตัวแทนบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชันในทุกรู ปแบบ และ
จัดอบรมออนไลน์พร้อมแบบทดสอบสาหรับคู่คา้ ให้เข้าใจมาตรการการต่อต้านคอร์รปั ชันของกลุ่ม ปตท.สผ. ตลอดจนแสดงจุดยืนที่ชัดเจน
ในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐและภาคประชาสังคม ผ่านการสนับสนุนงานต่อต้านคอร์รปั ชันขององค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น
การเข้าเป็ นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
และการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รปั ชันแห่งชาติ และวันต่อต้านคอร์รปั ชันสากล เป็ นต้น
• ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ต ามจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ (Business Ethics) ซึ่ง ด าเนิ น การโดยหน่ ว ยงานระดับ
Second Line Roles เช่น เรื่องการจัดหาและสัญญา ซึ่งมีการดาเนินการโดยหน่วยงานการจัดการซัพพลายเชน การจัดหา และสัญญา
รวมไปถึงหน่วยงานระดับ Third Line Roles ได้แก่ สายงานตรวจสอบซึ่งทาหน้าที่อย่างเป็ นอิสระในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล ทั้งนี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าผูบ้ ริหารและพนักงาน
ได้นาจริยธรรมธุรกิจไปใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้เข้ารับการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจาก
หน่วยงานภายนอกอย่างสม่าเสมอ เช่น เข้าร่วมโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจาปี ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษั ท ไทย (Thai Institute of Directors: IOD) การประเมิ น ตามหลัก เกณฑ์ข องดัช นี ชี ้วัด ความส าเร็จ ขององค์ก รที่ ย่ ังยืน
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) การประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และเข้ารับการประเมินระบบการป้องกัน
คอร์รปั ชัน โดยคณะกรรมการ CAC เป็ นต้น
• กาหนดบทบาทหน้าที่แยกกันอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
มีบทบาทในฐานะผูก้ ากับดูแลทิศทางการดาเนินงานและเป้าหมายขององค์กร โดยไม่ปฏิบัติงานประจาที่เป็ นการดาเนินการตามปกติ
ของฝ่ ายจั ด การ มี ก ารติ ด ตามผลการด าเนิ น งานอย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลให้ฝ่ ายจั ด การด าเนิ น งานให้บ รรลุแ ผนกลยุ ท ธ์
ทิศทางการดาเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายที่กาหนดไว้ รวมทั้งทบทวนให้มีความคล่องตัว เหมาะสมและเพียงพอที่จะให้ฝ่ายจัดการ
สามารถบริหารจัดการธุร กิจได้อ ย่างราบรื่นและมีประสิทธิ ภ าพ สอดคล้อ งกับสถานการณ์ปัจจุบันและสร้างฐานการเติบโตให้บริษัท ฯ
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็ นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกาหนดหรือ
มอบหมายไว้ รวมถึงมีการรายงานผลการดาเนินงานต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี ้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษั ท ให้
ความสาคัญกับการติดตามควบคุมการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance: GRC) สาหรับโครงการลงทุนใหม่ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน (Asset
Transition) ที่ ปตท.สผ. ได้มาจากการเข้าซือ้ กิจการด้วย นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่
กากับดูแ ลและให้ความเห็นต่อ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และรายงานทางการเงิน รวมถึงคัดเลือ กแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี ตามบทบาทและหน้าที่ที่กาหนดรายละเอียดไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
• ก าหนดโครงสร้า งองค์ก รให้ส อดคล้อ งตามกิ จ กรรมหลั ก ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ส ารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย ม
อย่างเหมาะสม โดยออกแบบให้องค์กรมีโครงสร้างและรูปแบบการดาเนินงานที่คล่องตัว เพื่อให้สามารถบริหารทรัพยากรของบริษัท ฯ และ
รองรับแผนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่งานและการถ่วงดุลอ านาจตามหลัก การ
ควบคุม ภายในที่ ดี ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ มี ก ารปรับ โครงสร้า งองค์ก รเพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานขององค์ก ร โดยรวมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้น ไปที่การรองรับการเติบโตและความก้าวหน้า เช่น การจัดตั้งโครงการสารวจประเทศโอมานและการแต่ง ตั้ง
คณะท างานเพื่ อ พัฒ นาแหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นประเทศมาเลเซี ย นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ยัง ได้มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะท างานโครงการศึก ษา
แนวทางการทางานวิถีใหม่ (New Way of Working) เพื่อศึกษาและผลักดันให้เกิดการนามาใช้ปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิผล
• ก าหนดสายการรายงาน หน้า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบตามการก าหนดโครงสร้า งองค์ก ร รวมถึ ง ก าหนด
การมอบหมายอ านาจ ให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิ ดชอบ และความจ าเป็ นทางธุ รกิ จ โดยมี การจัดท าขอบข่ ายความรับผิ ดชอบของ
แต่ละหน่วยงาน (Functional Description) และเอกสารคู่มือ การมอบอ านาจ (Delegation of Authority and Signatures: DAS)
ส่วนที่ 1 หน้า 2
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ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับปรุง DAS ตามโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้การมอบหมาย
อ านาจมีประสิ ทธิ ภ าพยิ่ งขึ น้ เช่น ด้านการบริ ห ารทรัพ ยากรบุคคล การสอบทานเทคนิ คทางปิ โตรเลี ยม ค่าใช้จ่าย ในการบริจ าคและ
การกุศล การประเมินเครดิต และการลงทุนในการสารวจและการผลิต เป็ นต้น
• กาหนดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งให้ความสาคัญในเรื่องการสรรหา จูงใจ พัฒนา
และรัก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ค วามสามารถเพื่ อ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ และรองรับ การเติ บ โตของบริ ษั ท ฯ ทั้ง ในระยะสั้น และระยะยาว
โดยตั้งแต่ปี 2562 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อ ตอบโจทย์ธุร กิจของบริษัท ฯ ในการสรรหาและพัฒ นา
บุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม โดยมุ่งเน้น 4 ด้านหลัก ได้แก่ (1) ด้านการควบรวมและการเข้าซือ้ กิจการ
(Mergers and Acquisitions - M&A) (2) ด้านการสารวจเพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งปิ โตรเลียมที่มีศกั ยภาพ (Exploration Success) (3) ด้านการ
บริหารจัดการโครงการร่ว มทุน (Joint Venture Management) และ (4) ด้านการปฏิบัติ ก ารในทะเลน ้าลึก (Deepwater) นอกจากนี ้
ในปี 2563 บริษัทฯได้เพิ่มเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ เช่ น ด้านการพาณิชย์ (Commercial) ด้านการเปลี่ยนแปลง
ธุ ร กิ จ และองค์ก ร (Business and Organization Transformation) ด้า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) และด้า นการท างาน
ในวิถีใหม่ (New Way of Working) เป็ นต้น
• ประเมิ น ความต้อ งการบุค ลากรเพื่ อ ตอบสนองแผนงานอย่ า งสม่ า เสมอ โดยทบทวนสมรรถนะของพนัก งาน
ในแต่ละตาแหน่งงานที่จาเป็ นและเป็ นที่ตอ้ งการในอนาคต และมุ่งเน้นการพัฒนาจากภายใน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีการจัดทาแผนพัฒนา
พนักงานที่มีศกั ยภาพสูง แผนสืบทอดตาแหน่ง แผนการหมุนเวียนตาแหน่งงาน และแผนการเลื่อนตาแหน่งอีกด้วย อีกทัง้ ยังให้ความสาคัญ
ในเรื่องความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน โดยทาการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อทบทวน
และทาแผนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• ก าหนดกระบวนการและหลั ก เกณฑ์ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านที่ ชั ด เจน รวมถึ ง การจ่ า ยผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) เพื่อให้สามารถรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัทฯ ดังนั้น การพิจารณาเรื่องการปรับขึน้ เงินเดือ น การจ่ายเงินรางวัลประจาปี รวมทั้งการพิจารณาเลื่อ นตาแหน่ง จะขึน้ อยู่กับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งเป็ นแนวทางในการตอบแทนและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีผ ลงานดี รวมทั้งมีคุณ ลัก ษณะ
เชิ ง พฤติ ก รรมที่ ส อดคล้อ งกั บ ค่ า นิ ย มองค์ก ร (EP SPIRIT) โดยตั้ง แต่ ปี 2562 ปตท.สผ. ได้น าระบบการประเมิ น แบบ 360 องศา
(360 Evaluation) มาปรับใช้เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของพนักงานกับ EP SPIRIT อย่างรอบด้าน
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของผลการปฏิบัติงานประจาปี (Key Performance Indicators: KPIs) ของพนักงานด้วย โดยระบบ 360 Evaluation
ได้กาหนดให้พนักงานทุกระดับได้รบั การประเมินจากเพื่อนร่วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา นอกเหนือจากการประเมินเพียงหัวหน้างานโดยตรง
ซึ่งจะสามารถสะท้อนมุมมองด้านพฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนแบบรอบด้านอย่างแท้จริง
• ก าหนดนโยบายการควบคุ ม ภายในและมาตรฐานเรื่ อ งก ารควบคุ ม ภายใน พร้ อ มทั้ ง มุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ ง
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ เช่น การสื่อสารเรื่องการควบคุม
ภายในผ่ า นการด าเนิ น งานเรื่ อ ง GRC เป็ นต้น นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการควบคุ ม ภายในตามหลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดาเนินการของ
บริษัท ฯ ซึ่งเป็ นหน่วยงานของรัฐตามนิย ามของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เป็ นไปตามกฎหมายและหลัก เกณฑ์
ที่รฐั กาหนด
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อท าหน้าที่ ก าหนด
นโยบายและขอบเขตความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ รวมถึงกากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
ซึ่ง ปตท.สผ. ได้นาแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ISO 31000 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ซึ่งมีการพิจารณาความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยมีการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้
• ก าหนดกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management Framework) และเอกสารหลัก ที่ ใ ช้ก ากั บ ดู แ ล
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการทบทวนเนือ้ หาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดาเนินงานที่เปลี่ยนแปลงและให้มีการสื่อสารทั่วองค์กร
อย่างสม่าเสมอ ได้แก่ คาประกาศความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Metric & Limit)
และนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Enterprise Risk Management Policy) เพื่ อ ก าหนดบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ ตลอดจน
อานาจในการบริหารความเสี่ยงภายใต้กรอบที่กาหนดขึน้ ตัง้ แต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ ายจัดการ และ
หน่วยธุรกิจ หรือฝ่ ายปฏิบตั ิงาน
• สื่อสารมาตรฐาน คู่มือแนวทางปฏิบตั ิ กระบวนการและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
รับทราบอย่างสม่าเสมอผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน การจัดกิจกรรม Workshop การประกาศใน Intranet เป็ นต้น เพื่อให้
ผู้บ ริ ห ารและพนัก งานเกิ ด ความรู ้ความเข้า ใจ และสนับ สนุน ให้มี ก ารน าหลัก การด้า นการบริห ารความเสี่ย งไปใช้ป ฏิบัติ อ ย่ า งจริงจัง
เพื่อให้ม่ นั ใจในการบรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
• มีการจัดทานโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) มาตรฐานการ
บริหารความต่อ เนื่ อ งทางธุร กิจ (Business Continuity Management Standard) และกระบวนการบริ ห ารความต่อ เนื่อ งทางธุ ร กิ จ
(Corporate Business Continuity Procedure) โดยในปี 2563 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากขึน้ รวมถึงได้พัฒนาและปรับปรุ งระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตาม
มาตรฐานสากล (ISO 22301:2012) กับหน่วยงานที่สาคัญและเร่งด่วนของบริษัท ฯ ได้แก่ ปตท.สผ. โครงการเมียนมา (รักษามาตรฐาน)
โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียม สงขลา (รักษามาตรฐาน) ฝ่ ายบริหารอาคารสานักงานใหญ่ (รักษามาตรฐาน) และโครงการเอส 1
ซึ่ ง เป็ นโครงการล่ า สุ ด ที่ ไ ด้ ร ั บ มาตรฐานในปี 2563 ทั้ ง นี ้ จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด 19) ปตท.สผ. สามารถดาเนินงานตามนโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ได้จดั ทาไว้อย่างราบรื่น
• มีหลักการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทัง้ องค์กร ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning and
Management) การเพิ่มการลงทุนหรือลดการลงทุน (Investment and Divestment Decision Making) การบริหารโครงการขนาดใหญ่
(Capital Project Management) และการปฏิบตั ิการและกระบวนการทางธุรกิจ (Operational and Business Process) นอกจากนี ้ บริษัทฯ
ได้พฒ
ั นาระบบ Web-based Risk Register ให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องระบุและประเมินความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร โดยจัดทาเป็ น Risk Profile
ทัง้ ในระดับบริษัท (Corporate) กลุ่มงาน (Function Group) สายงาน (Division) ฝ่ าย (Department) และระดับโครงการ (Asset/Project)
• ติดตามและจัดทาแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ จัดทาดัชนี ชีว้ ัดความเสี่ยงที่สาคัญ
(Key Risk Indicators หรือ KRIs) เพื่อเป็ นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันและกาหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่อาจทาให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างทันเหตุการณ์
• บริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นราคาปิ โตรเลี ย มและความเสี่ ย งทางการเงิ น โดยแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงราคาปิ โตรเลี ยมและความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Committee) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านราคาปิ โตรเลียมและ
ความเสี่ยงทางการเงินเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
ส่วนที่ 1 หน้า 4
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• ประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ในกิ จ กรรมที่ มี ค วามเสี่ ย งสูง ในระดั บ องค์ก ร ( Corporate) ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
ความเสี่ยงจากการยักยอกทรัพย์ ความเสี่ยงจากการคอร์รปั ชัน ความเสี่ยงจากการฉ้อโกง และความเสี่ยงจากการตกแต่งงบการเงิน ซึ่งมี
การพิจารณาจากข้อมูลในอดีตและโอกาสที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทาเป็ น Corporate Risk Profile ทัง้ นี ้ ในปี 2563 บริษัทฯ
ได้ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์ร ัปชันที่สาคัญต่อธุรกิจและจัดทาแผนตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับมาตรการป้องกันการคอร์รปั ชันเพิ่ มเติม
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการทบทวนและประเมินตนเองเพื่อประกอบการยื่นขอต่ออายุการรับรองการเป็ นสมาชิกโครงการ CAC
• ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในระดับกระบวนการ (Process) โดยเจ้าของกระบวนการนั้น ๆ ควบคู่ไปกับ
การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
• ประเมิ น ความเสี่ ย งจากปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ แบ่ ง ออกเป็ น
(1) ปัจจัยภายใน เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงในการสารวจ การพัฒนา และการผลิตปิ โตรเลียม ความเสี่ยงด้านการลงทุนเพิ่มเติม
ในโครงการปั จจุบนั และโครงการใหม่ เป็ นต้น และ (2) ปัจจัยภายนอก เช่น ความเสี่ยงด้านราคานา้ มันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ความเสี่ยง
ด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนและอัตราดอกเบี ย้ เป็ นต้น นอกจากนี ้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีก ารประเมิ นความเสี่ ย ง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานระยะสัน้ และระยะยาวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพิ่มเติมด้วย
• คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ส ายงานตรวจสอบปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบโดยค านึ ง ถึ ง ประเด็ น ที่ มี
ความเสี่ยงสูงซึ่งจะนาไปสู่การทุจริต และดาเนินการสอบข้อเท็จจริงขัน้ ต้นเมื่อได้รบั แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือได้รบั การร้องขอจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• มี ก ารพิ จ ารณา ปรั บ เปลี่ ย น และอนุ มั ติ แ ผนกลยุ ท ธ์ รวมถึ ง ติ ด ตามและทบทวนผลการด าเนิ น งาน
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าเป้าหมายขององค์กรยังคงสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงในปั จจัยที่สาคัญ อาทิ ราคานา้ มัน สภาพเศรษฐกิจ สภาพภูมิรฐั ศาสตร์ อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย
ของรัฐ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็ นต้น ทัง้ นี ้ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
จากการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ให้ทนั ต่อเหตุการณ์ รวมถึงเพื่อปรับตัวให้ทันต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
และพลังงานทางเลือกที่มีบทบาทมากขึน้ ในอุตสาหกรรมพลังงาน
3. มาตรการควบคุม (Control Activities)
ปตท.สผ. กาหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือ
กิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมที่หลากหลายรู ปแบบเพื่อ จัดการความเสี่ยง เช่น มีมาตรการควบคุมผ่านทาง
นโยบาย กระบวนการปฏิ บัติ ง าน มี ม าตรการควบคุ ม ด้ว ยระบบเทคโ นโลยี เป็ น ต้น มี ก ารทบทวนและปรับ ปรุ ง มาตรการควบคุม
และกระบวนการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตามมาตรการ
ควบคุม ข้อกาหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมี ประสิทธิผลตามที่ได้ออกแบบไว้
โดยมีการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้
• ก าหนดนโยบาย และวิ ธี ป ฏิ บัติ งานโดยหน่ ว ยงานที่ ร ับ ผิด ชอบในเรื่อ งนั้น ๆ อย่ า งเป็ น ลายลัก ษณ์อักษร และ
มี ก ารก าหนดให้ผู้บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ
ที่ได้กาหนดไว้ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานมี ห น้า ที่ใ นการติ ดตามและก ากับดูแ ลการปฏิบัติง านตามนโยบายและวิธีปฏิบัติง านนั้น ๆ
ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดทาและปรับปรุงนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
เช่น นโยบายการตรวจสอบภายใน นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ คู่มือสาหรับคู่คา้ ปตท.สผ. รวมไปถึงการปรับปรุ ง
ระเบียบการบริหารโครงการลงทุน ระเบียบการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุม้ ครอง
เป็ นต้น
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• ให้ค วามส าคัญ กั บ กิ จ กรรมการควบคุ ม ในระดับ กระบวนการ เช่ น การแบ่ ง แยกหน้า ที่ การสอบทาน และ
การอนุมัติ เป็ น ต้น เพื่ อ ให้เ กิ ด ความมั่น ใจว่ า จะสามารถปฏิ บัติ ง านได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถป้ องกัน ความผิ ด พลาดหรือ
การทุจริตได้ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและเพิ่มมาตรการควบคุมของกระบวนการต่าง ๆ จากผลการประเมินการควบคุมภายใน
ด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) เช่น กระบวนการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาประยุกต์ใช้
(Digital Transformation Project Management) กระบวนการบริหารระบบและโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cybersecurity)
เป็ น ต้น นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ มี ก ารติ ด ตามให้คู่ สัญ ญาปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ไ ด้ต กลงไว้ใ นสัญ ญาจั ด ซื ้อ หรื อ จั ด จ้า งอย่ า งสม่ า เสมอ
โดยมาตรการควบคุม ที่ บริ ษัท ฯ นามาใช้ อาทิ ทบทวน ปรับปรุ ง ขั้นตอนการปฏิบัติง านในการบริ ห ารสัญ ญาให้มี ค วามชัดเจนยิ่ ง ขึ น้
สุ่มตรวจประเมินการปฏิบตั ิตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน สุ่มตรวจประเมินคู่สญ
ั ญาในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญา เป็ นต้น นอกจากนี ้ บริษัท ฯ
ได้ริเริ่มพัฒนาระบบปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้างในรู ปแบบใหม่ (One Procurement System) เพื่อ ให้ครอบคลุมการดาเนินการ
ทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างในระบบเดียว
• มีการควบคุมทั่ว ไปของระบบสารสนเทศ การรักษาความมั่น คงปลอดภัยของอุปกรณ์ใ ช้ง าน การสารอง และ
การกู้ขอ้ มูลเพื่อความต่อเนื่องของการดาเนินธุร กิจ โดยบริษัท ฯ ได้กาหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประกาศบังคับใช้กับ
ทุกหน่วยงาน เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยในปี 2563 มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
ที่ ช่ ว ยรองรับ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ที่ เ น้น ความปลอดภัย และความคล่ อ งตัว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เพื่ อ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง าน
จากที่บา้ นของพนักงานตามความจาเป็ นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ซึ่งมีการควบคุมโครงสร้างและระบบงานด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น การจัด ตั้ง ศูน ย์ป ฏิ บัติ ก ารด้า นความปลอดภัย ไซเบอร์เพื่ อ ช่ ว ยเฝ้า ระวัง ภัย ให้กับ องค์ก รตลอด 24 ชั่ว โมง
การพิสจู น์ตวั ตนแบบหลายปัจจัย รวมถึงการรายงานและการฝึ กอบรมความปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ เป็ นต้น
• แต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Steering Committee) ทาหน้าที่กาหนดทิศทาง เป้าหมาย
กลยุทธ์ นโยบาย และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกากับดูแ ลแผนการลงทุน ( IT Master Plan and Roadmap) และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
• ติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และโครงการร่วมทุนอย่างสม่าเสมอ โดยผ่านพนักงานทัง้ ใน
ระดับผูบ้ ริหารและระดับปฏิบัติงานที่แต่งตั้งเข้าไปปฏิบัติงานสมทบในบริษัทย่อ ยและบริษัทร่วม มีการจัดทา Subsidiary Directors
Guideline เพื่อให้ผทู้ ี่ได้รบั มอบหมายให้เป็ นกรรมการในบริษัทย่อยเข้าใจบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริษัทย่อย
เป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีสายงานตรวจสอบทาหน้าที่ในการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมทุน นอกจากนี ้ ในปี 2563
ปตท.สผ. มีการจัดตัง้ หน่วยงานเพื่อติดตามทิศทางการลงทุน ผลการดาเนินงาน และการกากับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประเภทที่เกี่ยวเนื่อง
กับพลังงานอย่างเป็ นระบบ รวมถึงจัดตั้งทีมงานเพื่อดูแลการปรับเปลี่ยนนโยบาย ระบบ และการ ดาเนินงานของบริษัทย่อยที่ ปตท.สผ.
เข้าซือ้ กิจการเพื่อให้เป็ นตามมาตรฐานของ ปตท.สผ.
• ทบทวนนโยบาย ข้อกาหนด และกระบวนการปฏิบตั ิงานให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ากระบวนการ
ทางานหรือ กิจกรรมการควบคุมที่กาหนดขึน้ สามารถจัดการกับความเสี่ยงเมื่อสถานการณ์เป ลี่ยนแปลงไปได้ โดยในปี 2563 บริษัทฯ
ได้จัดทาและปรับปรุ งนโยบาย ข้อกาหนด และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เช่น การจัดทาและ
ประกาศนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานรวมถึงบุคคลภายนอกทราบถึงเจตนารมณ์ในการดูแลและรั กษาข้อมูลส่วน
บุคคลขององค์กร รวมถึงแจ้งสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย โดยมีวตั ถุประสงค์ให้พนักงานมีความตระหนักเรื่องการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยในส่วนของการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กรนั้น มีหน่วยงานที่อ อกระเบีย บเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการกากับดูแล รวมถึงการทบทวนและปรับปรุ งเอกสารบัญญัติหลักการดาเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ ระเบียบบริษัท นโยบาย
ข้อกาหนด ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน และข้อพึงปฏิบตั ิ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยจัดให้มีระบบประมวลผลข้อมูลที่มีคุณภาพ
เหมาะสม และเพียงพอต่อการดาเนินงานและตัดสินใจ รวมทั้งมีช่องทางและกระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภาย นอกองค์กรอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ สนับ สนุน ให้ร ะบบการควบคุม ภายในของบริ ษั ท ฯ ด าเนิ น ไปได้ต ามที่ ก าหนดไว้ อี ก ทั้ง มี ช่ อ งทาง
การสื่อสารเพื่อให้พนักงาน บุคคลภายนอก หรือผูม้ ีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนแก่บริษัท ฯ ได้อย่างปลอดภัย โดยมีการดาเนินการ
ที่สาคัญ ดังนี ้
• หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ มี ห น้า ที่ ร ับ ผิ ด ชอบกลั่น กรองข้อ มูล ทั้ง ข้อ มูล จากภายในและภายนอกองค์ก รก่ อ นน ามาใช้
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ และมีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้เข้าถึงได้เฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้องเท่านัน้ ซึ่งครอบคลุมทัง้ เอกสารกระดาษและ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการกาหนดชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification) เพื่อป้องกันการเผยแพร่ขอ้ มูลที่สาคัญหรือ ข้อ มูล
ที่เป็ นความลับของบริษัทฯ
• มีระบบการบริหารจัดการเอกสารสาคัญโดยรวมไว้ในระบบศูนย์รวมเอกสารที่จาเป็ นในการใช้งาน ( Corporate
Reference Document Center หรือ FindMe) เพื่อรวบรวมรายการเอกสารสาคัญของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สามารถเข้าถึงได้จากช่องทางเดียว
• มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล เพื่อให้ผูบ้ ริหารและพนักงานรับ ทราบ
สามารถเข้า ถึ ง ข้อ มูล ที่ จ าเป็ น และสามารถน าข้อ มูล ไปใช้ใ นการปฏิ บัติ ง านให้บ รรลุต ามเป้ า หมายที่ ว างไว้ โดยบริ ษั ท ฯ ได้สื่ อ สาร
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของการควบคุมภายในผ่านทางการประชุมและทางอีเมล นอกจากนีย้ ังจัดให้มี
กระบวนการสื่อ สาร Call Tree เพื่อ รองรับเหตุก ารณ์ฉุกเฉิ น โดยในปี 2563 ปตท.สผ. ได้จัดตั้งคณะท างานเพื่อ ติ ด ตามสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิ ด 19 เพื่ อ เป็ น ศูน ย์ก ลางในการสื่ อ สารแนวปฏิ บัติ ต่ า ง ๆ ให้ท่ ัว ถึ ง และสอดคล้อ งกั น ทั้ง องค์ก ร ทั้ง นี ้ เพื่ อ ให้
การดาเนินงานของบริษัทฯ มีความต่อเนื่องและยังสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้ ผูบ้ ริหารยังมีการสื่อสารกับพนักงาน
ผ่านการจัด Online Live Townhall ทั้งระดับองค์กรและระดับกลุ่มงาน เพื่อให้พนักงานทุกส่วนได้รบั ข้อมูล ตลอดจนการให้ความสาคัญ
เรื่องการควบคุมภายในอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกัน
• มี ห น่ ว ยงานรับ ผิ ด ชอบโดยตรงในการสื่ อ สารข้อ มู ล ให้แ ก่ ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ภายนอกองค์ก ร เช่ น หน่ ว ยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานสื่อสารองค์กร และสายงานเลขานุการบริษัท เป็ นต้น เพื่อให้การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เพียงพอ โปร่งใส และทันต่อ เหตุก ารณ์ ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการให้ข ้อ มูล กับผู้มี ส่ ว นได้เสี ย ในหัวข้อ ต่ าง ๆ เช่น การรับมือ และ
การปรับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ จากสถานการณ์ราคานา้ มันตกต่า ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทัง้ การลงทุน
ใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามกลยุทธ์ Execute และ Expand เป็ นต้น นอกจากนี ้ บริษัท ฯ มีการจัดทา
ข้อมูลเผยแพร่ให้แก่นักวิเคราะห์ ผูจ้ ัดการกองทุน และผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจสารวจและผลิต
ปิ โตรเลียมดียิ่งขึน้ โดยในปี 2563 บริษัท ฯ เน้นการสื่อ สารผ่า นสื่อ ดิจิ ทัล เนื่อ งจากสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรค โควิด 19 เช่น
การจัด Digital Roadshow, Virtual Conference เป็ นต้น
• มีช่องทางการสื่ อสารสาหรับพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ตามระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและ
การให้ค วามคุ้ม ครองของบริ ษั ท ฯ เช่ น จดหมาย จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบการรับ เรื่ อ งร้อ งเรี ย นทางเว็ บ ไซต์ เป็ น ต้น เพื่ อ ให้มี
การรายงานหรือการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับปรุ งระบบ Whistleblowing System ให้ร องรับการบริหารจัดการเรื่อ งร้อ งเรี ยนของโครงการ
ต่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมกับการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ทัง้ ในและต่างประเทศ
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
ปตท.สผ. มี ก ารติ ด ตามและประเมิน ผลการควบคุม ภายในอย่ า งสม่ า เสมอ ทั้ง ในรู ป แบบการติ ด ตามผลระหว่าง
การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลอิสระ เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยง
ที่เปลี่ยนแปลงไป หากพบข้อบกพร่อง บริษัท ฯ ได้กาหนดแผนการปรับปรุงและผูร้ บั ผิดชอบเพื่อดาเนินการแก้ไขอย่างทันเหตุการณ์ สาหรับ
การประเมินผลอิสระ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองทัง้ ในระดับองค์กรและระดับกระบวนการเป็ นประจาทุกปี
นอกจากนี ้ มีการสอบทานและเสนอแนะข้อปรับปรุงโดยสายงานตรวจสอบ ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ม่นั ใจว่าระบบการกากับดูแล การควบคุมภายใน มีความพอเพียงและมีประสิทธิผล โดยมีการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้
• ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) โดยแบ่งการดาเนินการเป็ น 2 ระดับ
ได้แ ก่ (1) ระดับ องค์ก ร ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการควบคุ ม โดยผู้บ ริ ห ารทุ ก ระดับ ผ่ า นการตอบแบบสอบถาม และ
(2) ระดับกระบวนการ ซึ่งเป็ นการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมโดยเจ้าของกระบวนการ อีกทัง้ บริษัทฯ มีระบบการติดตามแก้ไข
(Continuous Control Self-Assessment: CCSA) ที่ดาเนินการอย่างน้อ ยปี ละ 2 ครัง้ เพื่อรักษาประสิทธิภ าพของการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง
• ฝ่ ายบรรษั ท ภิ บ าล การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ และการควบคุม ภายใน ติ ด ตาม สอบทาน และจัด ท ารายงาน
ผลการดาเนินการใน 2 เรื่อ ง ได้แ ก่ (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย และ (2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท ฯ ในเรื่อ งที่มีความเสี่ยงสูง
โดยรายงานต่อ ประธานเจ้า หน้าที่ บริห ารเป็ น ประจ าทุก เดือ น และรายงานต่อ คณะผู้บริ ห ารระดับสูงเป็ นประจ าทุกไตรมาส ทั้งนีไ้ ด้มี
การรายงานผลการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และสาหรับกรณีที่เป็ นเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อ
กลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมีนยั สาคัญ จะต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย
• มี ก ารตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายในโดยสายงานตรวจสอบ ว่ า การควบคุ ม ภายใน
ที่กาหนดมีการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และเมื่อพบจุดบกพร่องของการควบคุมภายใน ได้มีสื่อสารให้หน่วยงานที่ได้รบั การตรวจสอบรับทราบ
พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ ง รวมถึงติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง และแจ้งหน่วยงานควบคุมภายในรับทราบเพื่อ ช่วยสนับสนุน
หน่วยงานนั้น ๆ ในการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการทางาน รวมทั้งมีการรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้า ต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นระยะ
• มีร ะบบ Continuous Control Monitoring System (CCMS) สาหรับเพื่อ ติดตามตรวจสอบความผิด ปกติ ใ น
กระบวนการจัด ซื อ้ จัด จ้า งจนถึ ง การจ่ า ยเงิ น (Procure to Pay) และในปี 2563 สายงานตรวจสอบได้ข ยายการจัด ท า CCMS ไปยัง
กระบวนการการบริ ห ารจั ด การคลัง สิ น ค้า และพัส ดุ ค งคลัง ด้ว ย โดยระบบจะมี ก ารแจ้ง เตื อ นไปยัง ผู้ที่ ร ับ ผิ ด ชอบในกรณี มี รายการ
ที่ผิดปกติเพื่อให้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป นอกจากนี ้ยงั มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งถือเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. อีกด้วย
สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษ ัท ได้ป ระเมิน ระบบการควบคุม ภายในของบริษ ัท ฯ และบริษ ัท ย่อ ยประจ าปี 2563 โดยผ่า น
การกลั่นกรองและการสอบทานผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการตรวจสอบตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยตามองค์ประกอบทัง้ 5 ด้านข้างต้นมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัท ฯ และ
บริษัทย่อยได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบฯ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทัง้ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ
หรือ ผูบ้ ริห ารนาไปใช้โ ดยมิช อบหรือ โดยไม่มีอ านาจ รวมถึง การทาธุร กรรมกับ บุค คลที่อ าจมีแบบ
ค วามขั
ด แย้One
ง และบุ
คคลที
่เ กี่ยำปี
วโยงกั
56-1
Report
ประจ
2563น
อย่างเพียงพอแล้ว
9.1.2 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบกรณีต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท
ไม่มี
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บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) (“ปตท.”)

รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ถือหุน้ (ทางตรง) ร้อยละ 63.79 ของทุน
จดทะเบียนและชาระแล้วของบริษัทฯ
• มีผูบ้ ริหารของ ปตท. คือ
(1) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
(2) นายอธิคม เติบศิริ
(3) นายพงศธร ทวีสิน
เป็ นกรรมการของ ปตท.สผ.

• ปตท. เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ โดย

ลักษณะควำมสัมพันธ์
การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วย
การขายนา้ มันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
และคอนเดนเสท
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง
รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย
• รายได้จากการให้บริการโครงสร้างพืน้ ฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียม เช่น การให้บริการ
คลังสินค้า, เฮลิคอปเตอร์ และที่พกั แก่เจ้าหน้าที่
ปตท. ที่แท่นผลิตกลางโครงการอาทิตย์และบงกช
• รายได้จากการบารุงรักษามิเตอร์ก๊าซธรรมชาติ
• รายได้จากการให้บริการพืน้ ที่ เพื่อให้ ปตท.
เข้าปฏิบตั ิงานรับ-ส่งก๊าซบนแท่นผลิตโครงการ
อาทิตย์ โครงการบงกชเหนือ และโครงการบงกชใต้
ตามสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ

ลักษณะรำยกำร

3,811.34
425.49

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กาหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สาหรับรอบบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ดงั นี ้

9.2.1 รำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

9.2 รายการระหว่างกัน

9.2 รายการระหวา่ งกนั

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

รำยชื่อบริษัท
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์









อุปกรณ์ในการรับก๊าซของ ปตท. และพืน้ ที่สาหรับ
การใช้ทางานและพักอาศัยสาหรับตัวแทนของ
ปตท. บนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ โครงการ
บงกชใต้ ตามสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ
รายได้จากการให้บริการท่าเรือ และคลัง สิ น ค้า
ที่จงั หวัดสงขลา
รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ
ไปปฏิบตั งิ านสมทบที่ ปตท.
รายได้จ ากการรับ จ้า งจั ด หาพนั ก งานขั บ รถ
ผูบ้ ริหาร โดยมีการทาสัญญาระหว่าง ปตท. กับ
บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วสิ เซส จากัด ซึง่ เป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และ
ให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ
เครื่องปรับอากาศ ที่จอดรถ และค่าบริหาร
โครงการฯ ของเอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ (EnCo)
ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง

 รายได้จากการให้บริการพืน้ ที่ในการติดตัง้

ลักษณะรำยกำร

12.52
3.75

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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บริษัท เอนเนอร์ย่ี
คอมเพล็กซ์ จากัด
(“EnCo”)

รำยชื่อบริษัท
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

รายได้ตา่ ง ๆ ดังนี ้
 รายได้จากเงินปันผล
 รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบตั งิ าน
สมทบที่ EnCo
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง

ค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี ซึง่ เป็ นภาระ
ผูกพันที่บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามเงื่อนไขของ
สัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติของโครงการอาทิตย์

ค่าซือ้ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ ปตท. ส่งมาช่วยปฏิบตั งิ าน
ให้กบั บริษัทฯ และบริษัทย่อย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง ซึง่ รวมถึงเงินประกัน
สัญญาเช่า/สัญญาบริการ ที่วางไว้กบั EnCo

ลักษณะรำยกำร

2.65
0.19

1.76

20.68
1.26

ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 อัตราค่าจ้างพนักงานกาหนดตาม
อัตราที่บริษัทฯ ได้จ่ายจริงให้แก่
พนักงานที่บริษัทฯ ได้ส่งไปปฏิบตั งิ าน
สมทบที่ EnCo

 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
 ค่าบริการที่เกี่ยวเนื่อง และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ มีการกาหนดราคา/เงื่อนไข
เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กบั บุคคล
หรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กาหนด
ตามอัตราค่าจ้างพนักงานที่ ปตท. ได้
จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่ส่งมาช่วย
ปฏิบตั งิ านให้กบั บริษัทฯ

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ EnCo โดยถือหุน้
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ของ EnCo
 บริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ EnCo
โดยถือหุน้ ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ EnCo

 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
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รำยชื่อบริษัท
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริษัทฯ ทาสัญญาเช่าอาคารสานักงานที่ศูนย์เอนเนอร์ย่ี
คอมเพล็ ก ซ์ กับ EnCo เพื่ อ ใช้เ ป็ น พื ้น ที่ ส านัก งาน
พื ้น ที่ เ ก็ บ ของ และพื ้น ที่ อ เนกประสงค์ โดยมี อ ายุ
สัญญาเช่าเป็ นเวลา 3 ปี และบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะต่อ
สัญญาเช่าได้อีก 3 ปี
 ยอดค่าเช่าและค่าบริการรวม
 ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
บริษัทฯ ทาสัญญากูย้ ืมเงินกับ EnCo ซึ่งบริษัทฯ เป็ น
ผูใ้ ห้กู้ โดยมีเงื่อนไขสาคัญดังนี ้
 อายุเงินกู้ 13 ปี 6 เดือน
 สัญญาหมดอายุวนั ที่ 2 ตุลาคม 2565
 อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงตามสัญญาเงินกูร้ ะหว่าง
EnCo กับธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาดังกล่าว) ซึง่ อัตราดอกเบีย้ เท่ากับ FDR
บวกร้อยละ 2
 ดอกเบีย้ รับ
 ยอดเงินให้กยู้ ืมคงค้าง

ลักษณะรำยกำร

0.48
15.56

18.76
0.0014

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)

ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูร้ ะหว่าง
EnCo กับธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552
(รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
ดังกล่าว) และเป็ นการให้การ
สนับสนุนทางการเงินโดยผูถ้ ือหุน้
ทุกรายของ EnCo ตามสัดส่วน
การถือหุน้ ใน EnCo

 สัญญากูย้ ืมเงินดังกล่าวจัดทาขึน้

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
 อัตราค่าเช่าที่กาหนดเป็ นอัตรา
ที่อา้ งอิงจากอัตราค่าเช่าตลาด
และเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
กับการกาหนดอัตราค่าเช่า
ของผูเ้ ช่ารายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี
รีซอร์สเซส จากัด
(“PTTER”)

บริษัท พีทีที ดิจิตอล
โซลูช่นั จากัด
(“PTT Digital”)
(เดิมชื่อบริษัท
พีทีที ไอซีที โซลูช่ นั ส์
จากัด)

รำยชื่อบริษัท
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี ้
 รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปฏิบตั งิ าน
สมทบที่ PTT Digital
 รายได้จากเงินปันผล
 รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงานและให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และ
ที่จอดรถของ EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทาสัญญาว่าจ้าง PTT Digital
เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง ซึง่ รวมถึงเงินประกันสัญญาเช่า/
สัญญาบริการ ที่วางไว้กบั EnCo
รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงานและให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ
และที่จอดรถของ EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง

ลักษณะรำยกำร

0.15
0.0015

27.32
4.96

2.44
0.17

ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
 อัตราค่าจ้างพนักงานกาหนดตาม
อัตราที่บริษัทฯ ได้จ่ายจริงให้แก่
พนักงานที่บริษัทฯ ได้ส่งไป
ปฏิบตั ิงานสมทบที่ PTT Digital

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTER
โดยถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้วของ PTTER

 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ PTT Digital โดยถือหุน้
ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ของ PTT Digital
 บริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ PTT Digital โดยถือหุน้
ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ของ PTT Digital

 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
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ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี
 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTES โดยถือหุน้
โซลูช่นั ส์ จากัด (“PTTES”)
ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ของ PTTES
 GC TOP และ IRPC ซึง่ มี ปตท. เป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ ถือหุน้ ใน PTTES ในสัดส่วนที่เท่ากัน
คือร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้วของ PTTES
บริษัท บิซเิ นส เซอร์วสิ เซส  ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
อัลไลแอนซ์ จากัด
ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและ
(“BSA”)
ชาระแล้วของ BSA

รำยชื่อบริษัท
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงานและให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ
และที่จอดรถของ EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง

รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงานและให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ
และที่จอดรถ ของ EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง

เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการที่วางไว้กบั EnCo
ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ลักษณะรำยกำร

0.14
0.0047

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)

ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
0.04  การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
0.01
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.01
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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บริษัท ไออาร์พีซี จากัด
(มหาชน) (“IRPC”)

รำยชื่อบริษัท
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ IRPC โดยถือหุน้
ร้อยละ 47.55 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้วของ IRPC

 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะควำมสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย
ประกอบด้วย
 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
 ค่า ใช้จ่ า ยพนัก งานของ BSA ที่ ส่ ง มาปฏิ บัติง าน
สมทบที่ บ ริษั ท พี ที ที โกลบอล แอลเอ็ น จี จ ากัด
("PTTGL") ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 EnCo ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ได้ท า
สัญญาว่าจ้าง BSA ในการให้บริการจ้างเหมา
พนักงานพืน้ ที่ (1) ศูนย์เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์
(2) ปตท. สานักงานใหญ่ (3) สถาบันวิจัยและ
เทคโนโลยี ปตท. วังน้อย และ (4) สถาบันวิจัย
และเทคโนโลยี ปตท. วังจันทร์ จังหวัดระยอง
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง ซึง่ รวมถึงเงินประกัน
สัญญาเช่า/สัญญาบริการ ที่วางไว้กบั EnCo
รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงานและให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และ
ที่จอดรถของ EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง

ลักษณะรำยกำร

1.52
0.01

0.70
0.12

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)

ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
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รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท ทิพยประกันภัย
จากัด (มหาชน) (“TIP”)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ TIP โดยถือหุน้ ร้อยละ 13.33
ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ TIP

 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัท สปอร์ต เซอร์วสิ เซส  ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
อัลไลแอนซ์ จากัด
ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
(“SSA”)
และชาระแล้วของ BSA
 BSA ถือหุน้ ใน SSA ร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ SSA

รำยชื่อบริษัท
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงานและให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ
และที่จอดรถของ EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง
รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงานและให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ
และที่จอดรถของ EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง

ค่าบริการในการตรวจสอบอุปกรณ์ Pressure
Transmitter Yokogawa Model & Pressure Gauge
Precision Range ที่ใช้ในการวัดความดันก๊าซสาหรับ
โครงการ S1
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการ ที่วางไว้กบั
EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ลักษณะรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.0001
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.32  การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
0.0002
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
0.0089
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.05
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

245

บริษัท ไทยออยล์ จากัด
(มหาชน) (“TOP”)

รำยชื่อบริษัท
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ TOP โดยถือหุน้
ร้อยละ 45.03 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ของ TOP

 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะควำมสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายสาหรับการทาประกันภัยในสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ รวมถึงการทาประกันสุขภาพและชีวติ ให้แก่
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง ซึ่งรวมถึงเงินประกันสัญญาเช่า/
สัญญาบริการที่วางไว้กบั EnCo
รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี ้
 รายได้จากการให้บริการตรวจสอบอุปกรณ์ของ
บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จากัด
(ARV) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงานและให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ
และที่ จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็ น บริษั ท ย่อ ยของ
บริษั ทฯ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง
เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการที่วางไว้กบั
EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ลักษณะรำยกำร

ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

0.23  การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

1.11
0.08

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
9.42
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.0008

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท พีทีที โกลบอล
 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ถือหุน้ ร้อยละ 47.68 ของทุนจดทะเบียนและ
(“GC”)
ชาระแล้วของ GC

รำยชื่อบริษัท
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี ้
 รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่หอ้ งประชุม
 รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงานและให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ
และที่จอดรถ ของ EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง
ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์สารปรอท (Mercury
Analysis Fee) สาหรับ Gas Processing Plant (GPP)
ของ PTTEP SP
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการที่วางไว้กบั
EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ลักษณะรำยกำร

 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
0.0072
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.0005
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.56  การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2.55
0.04

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ PTT NGD

 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจ  ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
ค้าปลีก จากัด (“PTTRM”)
ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ PTTRM

บริษัท ปตท. จาหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จากัด
(“PTT NGD”)

รำยชื่อบริษัท
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดซือ้ นา้ ดื่มของ EnCo ซึง่ เป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงานและให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และ
ที่จอดรถของ EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง

รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงานและให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ
และที่จอดรถของ EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง
เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการที่วางไว้กบั
EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ลักษณะรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
0.18
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.0075
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.04  การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.07
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.01
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
0.0014
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.0068
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
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• ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัท ทรำนส์
ไทย-มำเลเซีย
(ประเทศไทย) จำกัด
("TTM")

ถือหุน้ มำกกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
และชำระแล้วของ TTM

ถือหุน้ มำกกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
และชำระแล้วของ PTT Tank

• ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท พีทีที แทงค์
เทอร์มินัล จำกัด
(“PTT Tank”)

รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

รำยได้จำกกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ดังนี ้
• รำยได้จำกกำรให้บริกำรคลังสินค้ำที่จังหวัดสงขลำ
• รำยได้จำกกำรให้เช่ำพืน้ ที่สำนักงำนและให้บริกำร
สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ เช่น นำ้ ไฟ เครื่องปรับอำกำศ
และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่ อยของ
บริษัท ฯ
▪ ยอดรำยได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้ำง

เงินประกันสัญญำเช่ำ/สัญญำบริกำรที่วำงไว้กับ
EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

รำยได้จำกกำรให้เช่ำพืน้ ที่สำนักงำนและให้บริกำร
สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ เช่น นำ้ ไฟ เครื่องปรับอำกำศ
และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดรำยได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้ำง

ลักษณะรำยกำร

0.01
0.0030

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
• กำรกำหนดรำคำ/เงื่อนไขเป็ นไป
ตำมปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทำงเดียวกันกับกำรกำหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจกำรอื่น
0.02
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.0004
0.0048 • กำรกำหนดรำคำ/เงื่อนไขเป็ นไป
ตำมปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทำงเดียวกันกับกำรกำหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจกำรอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• กำรกำหนดรำคำ/เงื่อนไขเป็ นไป
ตำมปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทำงเดียวกันกับกำรกำหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจกำรอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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PTT International
Trading London Ltd.
("PTTT LDN")

บริษัท ปตท.ค้าสากล
(“PTTT”)

รำยชื่อบริษัท
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

3.53
1.22

ค่าใช้จ่ายสาหรับการทาสัญญาประกันความเสี่ยง
ราคานา้ มัน
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

43.28
7.15

22.76
0.61

รายได้สาหรับการทาสัญญาประกันความเสี่ยงราคา
นา้ มัน
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่
นา้ มันดิบ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง

36.50
-

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่
นา้ มันดิบ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง

ลักษณะรำยกำร









นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTT LDN
โดยถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ PTTT LDN

 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTT โดยถือหุน้
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ของ PTTT

 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ย่ี จากัด
(“GPSC”)

รำยชื่อบริษัท
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

ถือหุน้ ร้อยละ 22.81 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้วของ GPSC
 มีกรรมการร่วมกับ ปตท.สผ. คือ
นายอธิคม เติบศิริ

 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะควำมสัมพันธ์
รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี ้
 รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงาน โดยมีการ
ทาสัญญากับบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วสิ เซส จากัด
ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงานและให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ
เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo
ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง
เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการที่วางไว้กบั
EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ลักษณะรำยกำร

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.67
0.06
0.07  การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)
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บริษัท พีทีที โกลบอล
แอลเอ็นจี จากัด
("PTTGL")

รำยชื่อบริษัท
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTGL โดยถือหุน้
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ของ PTTGL
 บริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTGL
โดยถือหุน้ ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ PTTGL

 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะควำมสัมพันธ์
รายได้ต่าง ๆ ดังนี ้
 รายได้จากการให้บริการทางบัญชี ภาษี
และการดาเนินงานทางการเงิน โดย ปตท.สผ.
 รายได้จากการให้บริการทางการเงิน โดยบริษัท
ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ
 รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบตั งิ าน
สมทบที่ PTTGL
 รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถผูบ้ ริหาร
โดยบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วสิ เซส จากัด ซึง่ เป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
 รายได้จากการให้เช่าช่วงพืน้ ที่สานักงาน รวมพืน้ ที่
ประมาณ 320 ตารางเมตร
 รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคและอื่น ๆ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง

ลักษณะรำยกำร

0.86
0.24

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
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รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

PTTGL Investment
Limited (“PTTGLI”)

รำยชื่อบริษัท
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด ซึง่ เป็ นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ทาสัญญากูย้ ืมเงินกับ PTTGLI โดย
ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน เป็ นผูใ้ ห้กู้ สัญญาดังกล่าวมี
เงื่อนไขที่สาคัญดังนี ้
 อายุเงินกู้ 4 ปี 6 เดือน
 สัญญาหมดอายุวนั ที่ 2 กรกฎาคม 2567
 อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงจากอัตรา LIBOR บวกด้วย
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Spread)
ซึง่ เป็ นไปตามอัตราดอกเบีย้ ในตลาด
 ดอกเบีย้ รับ
 ยอดเงินให้กยู้ ืมคงค้าง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บริการแก่ PTTGLI โดยมี
การทาสัญญา ดังนี ้
 ปตท.สผ. ทาสัญญาให้บริการทางบัญชี ภาษี และ
การดาเนินงานทางการเงิน กับ PTTGLI
 บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด ทาสัญญา
ให้บริการทางการเงิน กับ PTTGLI
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง

 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTGL
โดยถือหุน้ ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ PTTGL
 บริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTGL
โดยถือหุน้ ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ PTTGL
 PTTGL เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTGLI
โดยถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ PTTGLI

ลักษณะรำยกำร

ลักษณะควำมสัมพันธ์

0.05
-

1.95
59.38

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)

ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
 สัญญากูย้ ืมเงินดังกล่าวจัดทาขึน้
โดยมีการกาหนดราคา/เงื่อนไข
เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ และ
เป็ นการให้การสนับสนุนทางการเงิน
โดยผูถ้ ือหุน้ ทุกรายของ PTTGL
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน PTTGL

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงานและให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และ
ที่จอดรถของ EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง
เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการที่วางไว้กบั
EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี ้
 รายได้จากการให้เช่าช่วงพืน้ ที่สานักงาน อาคาร A
ชัน้ 6 และ อาคาร B ชัน้ 18 รวมพืน้ ที่ประมาณ
1,927 ตารางเมตร และรายได้จากการให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ
เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
 รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคและอื่น ๆ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง

 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ เป็ น

 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี
จากัด (“PTTLNG”)

บริษัท ปตท. นา้ มันและ
การค้าปลีก จากัด
("PTTOR")
(เดิมชื่อ บริษัท ปตท.
ธุรกิจค้าปลีก จากัด
"PTTRB")

เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTOR โดยถือหุน้
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ของ PTTOR

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTLNG โดย
ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้วของ PTTLNG

ลักษณะรำยกำร

ลักษณะควำมสัมพันธ์

รำยชื่อบริษัท
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

4.22
0.06

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
0.08
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.0010
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.0189  การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

PTT Treasury Center
(“PTT TCC”)

รำยชื่อบริษัท
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTT TCC
โดยถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ PTT TCC

 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

PTTGLI ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทาสัญญา
กูย้ ืมเงินกับ PTT TCC โดย PTTGLI เป็ นผูก้ ู้
สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขที่สาคัญดังนี ้
 อายุเงินกู้ 4 ปี 6 เดือน
 สัญญาหมดอายุวนั ที่ 2 กรกฎาคม 2567
 อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงจากอัตรา LIBOR บวกด้วย
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Spread)
ซึง่ เป็ นไปตามอัตราดอกเบีย้ ในตลาด
 ดอกเบีย้ จ่าย
 ยอดเงินกูย้ ืมคงค้าง

การซือ้ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

ลักษณะรำยกำร

0.97
29.69

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
31.39
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
4.09
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 สัญญากูย้ ืมเงินดังกล่าวจัดทาขึน้
โดยมีการกาหนดราคา/เงื่อนไข
เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ และ
เป็ นการให้การสนับสนุนทางการเงิน
โดยผูถ้ ือหุน้ ทุกรายของ PTTGLI
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน PTTGLI

แบบ 56-1 ประจำปี 2563
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หมายเหตุ

รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงานและให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ
และที่จอดรถของ EnCo ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนีค้ งค้าง

 ปตท. ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้วของ บริษัท ปตท. โกลบอล
แมนเนจเม้นท์ จากัด (“PTTGM”)
 PTTGM ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของบริษัท โกลบอล
แมนเนจเม้นท์ โฮลดิง้ จากัด (“GMH”)
 GMH ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์
โฮลดิง้ จากัด (“SMH”)
 SMH ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ Alpha Com

ลักษณะรำยกำร

ลักษณะควำมสัมพันธ์

สามารถดูขอ้ มูลย้อนหลังของปี 2562 และ 2561 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัท อัลฟ่ า คอม จากัด
(“Alpha Com”)

รำยชื่อบริษัท
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ
ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.0020
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
-
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รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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แบบ 56-1 ประจำปี 2563

9.2.2 ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานร ายการระ หว่ า ง กั น ที่ เ กิ ด ขึ ้ น แล ะบั น ทึ กส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี สิ ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความจาเป็ น มีเงื่อนไขและราคาที่ยุตธิ รรมเหมาะสม
และ/หรือ เท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทากับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท
ตามนโยบายของบริษัทฯ ก่อนการทารายการแล้ว
9.2.3 นโยบำยและแนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
9.2.3.1 นโยบำยของบริษัทฯ ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
การเข้า ท ารายการระหว่ า งกั น ของบริ ษั ท ฯ ในอนาคต จะเป็ นการด าเนิ น การตามธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ฯ
โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยง บริษัทฯ จะยึดถือและปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกากับดูแลอื่ น
ในเรื่องการทารายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และคานึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของเงื่อนไขและการใช้ราคาตลาดที่อา้ งอิงได้
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายได้รบั การดูแลผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ
9.2.3.2 แนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษัทฯ จะยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ โดยหลัก ได้แก่ รายการ
ตามธุรกิจปกติ รายการเช่าอาคารสานักงาน และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยตัวอย่างการทารายการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี ้
(1) รายการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและรายการซือ้ นา้ มันเชือ้ เพลิง : เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ และเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุไว้ตามสัญญา ดังนัน้ บริษัท ฯ จะยังคงมีการทารายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากมีความจาเป็ นต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ
(2) รายการเช่าอาคารสานักงาน: เนื่องจากรายการเช่าพืน้ ที่อาคารสานักงานมีความสมเหตุสมผล และมีความจาเป็ น
เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จะยังคงมีการทารายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
(3) รายการว่ า จ้า งการให้บ ริ ก ารด้า นเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ : เนื่ อ งจากรายการว่ า จ้า งการให้บ ริ ก าร
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความสมเหตุสมผลและมีความจาเป็ นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จะยังคงมี
การทารายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
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10. งบการเงิ น

10.1 งบการเงิน
งบการเงิน ของบริษั ท ปตท.สํารวจและผลิต ปิ โตรเลี ยม จํากัด (มหาชน) และบริษั ท ย่ อ ย ที่ นาํ มาจัดทํางบการเงิน รวม
ได้จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชี ท่ี
ออกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีท่ปี ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใต้พ ระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 โดยได้เปิ ดเผยรายละเอี ย ดไว้ใ นรายงานทางการเงิ น
ประจําปี 2563

ส่วนที่ 3 หน้า x
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10.2 ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 *
(ปรับปรุ งใหม่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3,180,095

16.3

2,822,897

12.7

3,704,003

16.5

820,530

4.2

200,000

0.9

100,000

0.4

1,237,646

6.4

983,201

4.4

790,763

3.5

282,227

1.5

330,337

1.5

338,105

1.6

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั

44,251

0.2

55,338

0.2

56,168

0.2

สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน

44,760

0.2

12,342

0.1

4,362

0.0

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

81,000

0.4

213,703

1.0

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

65,559

0.3

95,472

0.4

90,847

0.4

5,756,068

29.5

4,713,290

21.2

5,084,248

22.6

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

219,797

1.1

227,626

1.0

216,866

1.0

เงินลงทุนในการร่วมค้า

17,412

0.1

225,370

1.0

233,344

1.0

เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

95,496

0.5

86,056

0.4

74,945

0.3

8,203,148

42.1

10,661,984

47.8

9,837,537

43.7

-

482,778

2.1

1,903,803

8.5

เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

1,244,242

6.4

1,903,802

8.5

82,092

0.4

131,976

0.6

130,453

0.6

3,071,909

15.8

2,880,319

12.9

2,886,220

12.8

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

462,550

2.4

961,729

4.3

1,098,682

5.0

สิทธิ ในการได้รบั ชดเชยจากกองทุนการรือ้ ถอน

161,721

0.8

237,265

1.1

265,789

1.2

22,099

0.1

83,678

0.4

49,051

0.2

781

0.0

870

0.0

757

0.0

146,807

0.8

171,316

0.8

228,973

1.0

13,728,054

70.5

17,571,991

78.8

17,409,198

77.4

19,484,122

100.0

22,285,281

100.0

22,493,446

100.0

สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่า

สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
* จัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินปี 2563

ส่วนที่ 3 หน้า x
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บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 *
(ปรับปรุ งใหม่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

732,937

3.8

888,925

4.0

893,694

4.0

ส่วนของหนีส้ ินทางการเงินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

407,015

2.1

18,282

0.1

135,475

0.6

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

678,133

3.5

862,953

3.9

504,785

2.2

ประมาณการหนีส้ ินระยะสัน้

133,675

0.7

131,500

0.6

150,218

0.7

สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ ธุรกิจ

465,972

2.4

-

หนีส้ ินอนุพันธ์ทางการเงิน

10,685

0.0

15,214

0.0

29,675

0.1

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น

57,364

0.3

133,969

0.6

159,074

0.7

2,485,781

12.8

2,050,843

9.2

1,872,921

8.3

รวมหนี้สินหมุนเวียน

-

-

-

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุน้ กู้

1,537,767

7.9

2,704,746

12.1

2,830,375

12.6

เงินกูย้ ืมระยะยาว

985

0.0

593,261

2.7

594,659

2.6

หนีส้ ินตามสัญญาเช่า

-

-

125,413

0.5

371,552

1.6

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

781,885

4.0

1,442,489

6.5

1,445,792

6.4

ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงาน

135,264

0.7

245,248

1.1

265,511

1.2

ประมาณการหนีส้ ินค่ารือ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต

2,243,655

11.5

2,967,512

13.3

3,140,385

14.0

238,661

1.2

190,758

0.9

103,243

0.5

674

0.0

ประมาณการหนีส้ ินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิ โตรเลียม
หนีส้ ินอนุพันธ์ทางการเงิน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

-

-

54,725

0.3

123,837

0.6

69,216

0.3

4,992,942

25.6

8,393,264

37.7

8,821,407

39.2

7,478,723

38.4

10,444,107

46.9

10,694,328

47.5

150,684

0.8

150,684

0.7

150,684

0.7

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

3,439,037

17.7

3,439,037

15.4

3,439,037

15.3

หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุน

1,154,687

5.9

187,435

0.9

156,571

0.7

15,048

0.1

15,048

0.1

15,048

0.1

431,231

2.2

431,231

1.9

431,231

1.9

6,847,837

35.1

7,630,675

34.2

7,672,902

34.1

(33,125)

(0.2)

(12,936)

(0.1)

(66,355)

(0.3)

รวมส่วนของเจ้าของ

12,005,399

61.6

11,841,174

53.1

11,799,118

52.5

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

19,484,122
3.02

100.0

22,285,281
2.98

100.0

22,493,446
2.97

100.0

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนที่ออกและชาระแล้ว

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองเพื่อการขยายงาน
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (ดอลลาร์ สรอ.)
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระเต็มมูลค่าปลายงวด(พันหุน้ )

3,969,985

3,969,985

3,969,985

* จัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินปี 2563

ส่วนที่ 3 หน้า x
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
พันดอลลาร์ สรอ.

2562
%

พันดอลลาร์ สรอ.

2563
%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการท่อขนส่งก๊าซ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กาไรจากการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน
กาไรจากการเปลี่ยนเงือ่ นไขตราสารหนี ้

5,202,810
107,564
13,966

6,046,416

94.3

5,043,170

94.1

2.0

116,396

1.8

92,350

1.7

-

108,597

1.7

26,062

0.5

-

-

99,331

1.9

-

0.3

-

22,307

0.4

รายได้ดอกเบีย้

83,353

1.5

86,235

1.3

36,729

0.7

รายได้อื่น ๆ

50,784

0.9

55,391

0.9

37,012

0.7

5,458,477

100.0

6,413,035

100.0

5,356,961

100.0

645,084

11.8

750,682

11.7

795,112

14.8

45,685

0.8

128,098

2.0

104,314

1.9

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

290,234

5.3

383,776

6.0

314,117

5.9

ค่าภาคหลวง

469,663

8.6

546,334

8.5

410,154

7.7

1,848,511

33.9

2,026,056

31.6

2,086,083

38.9

18,632

0.3

รวมรายได้

-

95.3

-

ค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยในการสารวจปิ โตรเลียม

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิน้ และค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

-

-

-

-

-

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

-

-

-

-

91,576

1.7

1.1

-

-

20,341

0.4

57,768

1.7

-

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ

109,400

-

ต้นทุนทางการเงิน

238,565

4.4

234,979

3.7

254,476

4.8

รวมค่าใช้จา่ ย

3,614,142

66.2

4,179,325

65.2

4,076,173

76.1

7,932

0.1

12,352

0.2

41,636

0.8

1,852,267 33.9
(732,658) (13.4)

2,246,062
(676,998)

35.0
(10.5)

1,322,424
(602,880)

24.7
(11.3)

1,119,609

1,569,064

24.5

719,544

13.4

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐาน (ดอลลาร์ สรอ.)

0.27

20.5

0.38

0.18

ส่วนที่ 3 หน้า x
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิน้ และค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รบั คืน
ค่าใช้จา่ ยในการสารวจตัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยตัดจ่ายอื่น
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากรายได้รอการรับรู ้
ขาดทุน (กาไร) จากการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน
ประมาณการหนีส้ ินอื่น
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบีย้ รับตา่ กว่าดอกเบีย้ จ่าย
กาไรจากการเปลี่ยนเงือ่ นไขตราสารหนี ้
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในการซือ้ ธุรกิจ
เงินจ่ายล่วงหน้าในการซือ้ ธุรกิจ
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิ สาหรับค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดรับจากการลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดรับจากลูกหนีส้ ญ
ั ญาเช่า
เงินสดรับจากดอกเบีย้ เงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดรับจากดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึน้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึน้
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่าเพิ่มขึน้
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน

2561

2562

2563

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

1,852,267

2,246,062

1,322,424

(7,932)
1,848,510
1,643
673
11,975
17,369
(5,457)
(35,470)
11,005
8,006
147,262
57,768
13,395

(12,352)
2,026,056
(1,364)
76,756
32,050
19,049
(3,541)
57,850
8,133
(8,014)
147,107
35,252

(41,636)
2,086,083
91,576
474
62,140
10,208
24,215
(2,550)
43,649
(10,229)
212,035
(22,307)
37,371

3,921,014

4,623,044

3,813,453

(644,147)

(1,103,438)

(1,041,953)

3,276,867

3,519,606

2,771,500

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

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

(100,000)
200,000
11,086
26,807
(3,138)
393
378
5,843
2,277
(1,093,140)
(28,467)
(93,651)

116,285

(3,343,628)

(1,071,612)

ส่วนที่ 3 หน้า x
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

2562

2563

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้

-

259,581

-

เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้

-

(258,826)

-

เงินสดจ่ายชาระคืนหุน้ กู้
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายชาระหนี ส้ นิ ตามสัญญาเช่า

(403,742)
(575,135)

(418,199)

(730,443)

1,130,045

850,000

(7,785)

(96,362)

เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว

-

600,000

เงินสดจ่ายสาหรับต้นทุนทางการเงินในการจัดหาหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ ืมระยะยาว

-

(7,613)

(9,945)

เงินสดจ่ายดอกเบีย้

(128,372)

-

(109,932)

(147,594)

เงินสดจ่ายชาระคืนหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน

-

(990,846)

(30,852)

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน

(57,696)

(53,611)

(10,126)

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิสาหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน

(2,395)

1,353

-

เงินสดจ่ายสาหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน

(1,226)

-

-

เงินปั นผลจ่าย

(555,702)

(697,760)

(671,000)

(1,724,268)

(553,593)

(846,322)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

1,668,884

(377,615)

853,566

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

1,512,181

3,180,095

2,822,897

3,181,065

2,802,480

3,676,463

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้ ปี

(970)

20,417

27,540

3,180,095

2,822,897

3,704,003

ส่วนที่ 3 หน้า x
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
2561
(ปรับปรุ งใหม่)

2562

2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

2.32

2.30

2.71

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

1.90

1.86

2.45

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

1.60

1.55

1.41

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า

เท่า

7.58

8.12

7.52

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ ารค้า

เท่า

5.90

7.20

6.70

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย *

วัน

48

45

49

ระยะเวลาชาระหนีเ้ ฉลี่ย *

วัน

62

51

55

อัตรากาไรสุทธิ

%

20.51

24.47

13.43

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%

9.53

13.16

6.09

%

5.80

7.51

3.21

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

26.33

28.72

20.77

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.28

0.31

0.24

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

เท่า

0.16

0.29

0.33

อัตราส่วนหนีส้ ินสุทธิ ตอ่ ส่วนของผูถ้ ือหุน้

เท่า

(0.17)

0.04

0.01

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้

เท่า

16.18

18.53

13.80

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

55

49

77

มูลค่าหุน้ ตามบัญชี

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

3.02

2.98

2.97

กาไรสุทธิ ตอ่ หุน้

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

0.27

0.38

0.18

เงินปันผลต่อหุน้

บาท

5.00

6.00

4.25

สินทรัพย์รวม

%

1.84

13.95

0.93

หนีส้ ินรวม

%

(2.00)

38.53

2.40

รายได้

%

21.83

16.05

(16.67)

กาไรสุทธิ

%

88.63

40.14

(54.14)

ข้อมูลต่อหุ้น

อัตราการเติบโต

* ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ และระยะเวลาชาระหนีเ้ ฉลีย่ เป็ นไปตามนโยบายสินเชื่อการค้าของกลุม่ บริษัท

ส่วนที่ 3 หน้า x

เอกสารแนบ

นำยปรัชญำ ภิญญำวัธน์
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
28 มีนาคม 2555

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

69

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา),
University of Texas at Austin
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา),
Stanford University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• Director's Briefing - Corporate
Strategy beyond the Crisis,
a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/กำรอบรม
0.00038%
(15,000 หุน้ )

ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
2554 - 2559
• ประธานกรรมการ
• บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด
องค์กรอื่น
2558 – ปั จจุบนั
• กรรมการสภาสถาบัน • สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
วิทยสิริเมธี (VISTEC)

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

คณะกรรมการ ปตท.สผ.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีกรรมการจานวนทัง้ สิน้ 15 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการปัจจุบนั จานวน 15 คน และกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง ระหว่างปี 2563 จานวน 2 คน ดังนี ้

PTTEPER-TH

1.

เอกสารแนบ 1: รายละเอยี ดเกยี่ วกบั กรรมการ ผบู้ ริหาร ผมู้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั และเลขานุการบริษทั

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

267

เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับผู้้บ� ริิหาร ผู้้มี� อำี �ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั และเลขานุุการบริิษัทั

(BMT) 4/2017
• การสัมมนา The Power of Culture:
From Performance Culture to
Winning Culture
• Anti-Corruption: Leadership Role
of the Board
• Chairman Forum: “Clean Business:
What is the Chairman Role?”
1/2014
• หลักสูตร Role of the Chaiman
Program (RCP) 35/2014
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 14/2002
กำรอบรมอื่นๆ
• การเสวนาเชิงวิชาการ The 1st
PLATTS-PTT Day จัดโดย ปตท. และ
Platts McGraw Hill Financial
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 15
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.)
รุน่ ที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตร Board Matter and Trend

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

268
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

ด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• CERAWeek 2019, Houston, Texas,
สหรัฐอเมริกา

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/กำรอบรม

สัดส่ วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ ำงผู้บริหำร
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

เอกสารแนบ 1 หน้ า 3

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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67

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• Director's Briefing - Corporate
Strategy beyond the Crisis,
a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
กำรอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรการร่างกฎหมาย
สาธารณรัฐอินเดีย
• ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 46
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/กำรอบรม
ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

•
•

• กรรมการ
• กรรมการกฤษฎีกา
• กรรมการ

• ประธานกรรมการ

2558 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2560 - 2563

2560 - 2562

•

•

•

• กรรมการ

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

(องค์การมหาชน)
คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

• สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ที่สงู

• สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

• กองทุนประกันชีวิต

• บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

2560 - ปั จจุบนั

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2555 - 2558
• กรรมการ
ในคณะกรรมการ
ด้านกฎหมาย
บริษัทอื่น
2556 - 2559
• กรรมการ
องค์กรอื่น
2563 - ปั จจุบนั
• กรรมการบริหาร
2561 - ปั จจุบนั
• ทีป่ รึกษา
2561 - ปั จจุบนั
• ทีป่ รึกษาพิเศษ

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

นำยอัชพร จำรุจินดำ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม 2556

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

270
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่ วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์ ทำง
หุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่ ำง
(%)
ผู้บริหำร

•

• กรรมการ

2558 - 2561
2556 - 2560
เม.ย. - ต.ค. 2559
2556 - 2558

ในคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

• ประธานกรรมการ

•

•

เอกสารแนบ 1 หน้ า 5

•

• กรรมการ

2558 - 2563

• กรรมการอานวยการ

และสังคมแห่งชาติ (สคช.)
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สคช.)
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู
(องค์การมหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้ านกฎหมาย
• กรรมการ
•

• คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• กรรมการสาขา

ตำแหน่ ง

2560 - 2562

ช่ วงเวลำ

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

271

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(ไฟฟ้า) The National Defense
Academy of Japan ประเทศญี่ปนุ่
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• Director's Briefing - Corporate
Strategy beyond the Crisis,
a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• หลักสูตร Board Matters and Trends
(BMT) 4/2017
• หลักสูตร Strategic Board Master
Class (SBM) 1/2017
• Anti-Corruption: Leadership Role
of the Board
• หลักสูตร How to Develop a Risk
Management Plan (HRP) 9/2016

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/กำรอบรม
ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ตำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
2557 - 2558
• ประธานกรรมการ
เม.ย. - ก.ย. 2558
• กรรมการ
องค์กรอื่น
2558 - ปั จจุบนั
• นายทหาร
นอกราชการ
2557 - 2558
• เสนาธิการทหารเรือ
2557 - 2558
• ประธาน
กรรมการบริหาร
เม.ย. - ก.ย. 2558
• กรรมการ
คณะกรรมการควบคุม
และพัฒนาการ
อุตสาหกรรมทหาร
เม.ย. - ก.ย. 2558
• รองเสนาธิการทหาร

ช่วงเวลำ

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

• กองบัญชาการกองทัพไทย

กระทรวงกลาโหม

• กรมการอุตสาหกรรมทหาร

• โครงการเรือฟริเกต กองทัพเรือ

• กองทัพเรือ

• สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

• บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จากัด

• บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

พลเรือเอกธนะรัตน์ อุบล
66
- รองประธานกรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

272
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

Program for Corporate Leaders
(RCL) 26/2016
• 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) นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
• หลักสูตร ผบ. กองกาลังผสมทางทะเล
ระดับนายพล มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรความมัน่ คงสาหรับผู้บริ หาร
ระดับสูง ณ APSS มลรัฐฮาวาย
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(ประเทศญี่ปนุ่ ) รุ่นที่ 45
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตร Risk Management

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่ วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์ ทำง
หุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่ ำง
(%)
ผู้บริหำร
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

เอกสารแนบ 1 หน้ า 7

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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49

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
(Communications and Signal
Processing)
University of Minnesota,
Minneapolis, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า) Virginia Military
Institute, Lexington, VA.
สหรัฐอเมริกา
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• Director's Briefing - Corporate
Strategy beyond the Crisis,
a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 216/2016

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/กำรอบรม
ไม่มี

ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ตำแหน่ง

2558 - 2559

2559 - 2560

2560 - มี.ค. 2561
เม.ย. - ก.ย. 2561

กับกระทรวงการต่างประเทศ
ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร
สานักนโยบายและแผนกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
• กรมพัฒนาที่ 1 กองทัพบก
• กระทรวงกลาโหม

• สานักงานประสานภารกิจทางทหาร

• สานักนายกรัฐมนตรี

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

ฝ่ ายเสนาธิการประจา
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม
• นายทหารปฏิบตั ิการ • ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
• ผูบ้ งั คับการ
• กรมทหารปื นใหญ่ที่ 1
รักษาพระองค์ กองทัพบก

• นายทหาร

• ผูบ้ งั คับการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์กรอื่น
มิ.ย. 2562 - ปั จจุบนั
• ที่ปรึกษาของ
นายกรัฐมนตรี
2561 - ปั จจุบนั
• รองหัวหน้า

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

พลตรีนิมิตต์ สุวรรณรัฐ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

•

•

•

•

Team, Carnegie Melon, Pittsburg,
Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
National Crisis Management
Course, APCSS, Honolulu, Hawaii
สหรัฐอเมริกา
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรหลักประจาชุดที่ 83
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
หลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม
หลักสูตรผู้นายุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตยรุ่นที่ 2
สถาบันพระปกเกล้ า

• Computer Emergency Response

Orlando, Florida สหรัฐอเมริกา

• Electronic Commerce Course,

กำรอบรมอื่นๆ
• Public Key Infrastructure
(Certification Authority, Digital
Signature) Course, Ottawa
ประเทศแคนาดา

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่ วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ ำงผู้บริหำร
2553 - 2558

ช่ วงเวลำ
• รองผู้บงั คับการ

ตำแหน่ ง

เอกสารแนบ 1 หน้ า 9

รักษาพระองค์ กองทัพบก

• กรมทหารปื นใหญ่ที่ 1

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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51

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิต (Civil & Environmental
Engineering), Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (Soil Mechanics)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• Anti-Corruption: Leadership Role
of the Board
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 115/2009
• หลักสูตร Financial Statements
for Directors Program (FSD) 4/2009

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/กำรอบรม
ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ตำแหน่ง

• กรรมการบริหาร

2562 - ปั จจุบนั
พ.ย. 2562 - ปั จจุบนั

2560 - ปั จจุบนั

2560 - ปั จจุบนั

ต.ค. 2561 - ปั จจุบนั

Energy Efficiency Partnership
• สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
• สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

Board Member
• อุปนายก

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

มหาวิทยาลัย
• ผูต้ รวจราชการ
• สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กระทรวง
กระทรวงพลังงาน
• กรรมการ อ.ก.พ.
• สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
วิสามัญ
พลเรือน (ก.พ.)
• อนุกรรมการพัฒนา • สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเกี่ยวกับ
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
การขับเคลื่อนระบบ
ราชการ 4.0

• The Renewable Energy and

• Governing

จากัด (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้กระทรวงการคลัง)

• บริษัท ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

• บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

องค์กรอื่น
ก.ค. 2563 - ปั จจุบนั

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 - 2558
• กรรมการ
เม.ย. - ก.ค. 2558
• กรรมการ
บริษัทอื่น
2562 - ปั จจุบนั
• กรรมการ

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

นำยทวำรัฐ สูตะบุตร
- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2558

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

กำรอบรมอื่นๆ
• หลักสูตร Executive Program in
International Management
สถาบัน Stanford - National University
of Singapore
• CERAWeek 2019, Houston, Texas,
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรโฆษกกระทรวง สถาบัน
การประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
• หลักสูตรผูบ้ ริหารด้านหลักนิติธรรม
และการพัฒนา สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 10
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.)
รุน่ ที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรตามโครงการ International
Leadership Program (ILP)
โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร
• หลักสูตรนักบริหารรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GEP) รุน่ 5
โดยสถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

2557 - 2558

2557 - 2558

2557 - ก.พ. 2561

2558 - ต.ค. 2561

2560 - พ.ย. 2562

2560 - ธ.ค. 2562

ช่วงเวลำ

• สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

นักเรียนเก่า
• นายกสมาคม
• สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
นักเรียนทุนรัฐบาลไทย
พลเรือน (ก.พ.)
• ผูอ้ านวยการ
• สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
• โฆษกกระทรวง
• กระทรวงพลังงาน
พลังงาน
• รองปลัดกระทรวง
• กระทรวงพลังงาน
พลังงาน
• ประธานกรรมการ
• สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน

• นายกสมาคม

ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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•

•

•

•

•

•

Program (AMP) สถาบัน INSEAD
ประเทศฝรั่งเศส (ทุนพัฒนาข้าราชการ
สานักงาน ก.พ.)
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ 6
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP) รุน่ ที่ 9
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 61
สานักงาน ก.พ.
ผูน้ าคลื่นลูกใหม่ รุน่ ที่ 3
สานักงาน ก.พ.
หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง
รุน่ ที่ 2 กระทรวงพลังงาน
Infrastructure in a Market
Economics, Harvard University,
Cambridge, สหรัฐอเมริกา

• หลักสูตร Advance Management

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

เอกสารแนบ 1 หน้า 12

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

278
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
ลาดกระบัง
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• Director's Briefing - Corporate
Strategy beyond the Crisis,
a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• Anti-Corruption: Leadership Role
of the Board
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 138/2010
• หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP) 4/2012

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ตำแหน่ง

ส.ค. 2561 - เม.ย. 2562

ดูแลโครงการ
ศูนย์ซ่อมบารุงอากาศ
ยานอู่ตะเภาและ
โครงการพัฒนาธุรกิจ
ของบริษัทฯ ณ
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

• อนุกรรมการกากับ

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ต.ค. 2561 - พ.ย. 2562 • ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ก.พ. 2561 - พ.ย. 2562 • กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
เม.ย - พ.ย. 2562
• กรรมการกากับ
และติดตามแผน
ยุทธศาสตร์
พ.ค. - ก.ค. 2562
• ประธานกรรมการ
กิจการสัมพันธ์
พ.ค. 2561 - เม.ย. 2562 • กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ม.ค. 2561 - เม.ย. 2562 • กรรมการ
ทรัพยากรบุคคล

ช่วงเวลำ

เอกสารแนบ 1 หน้า 13

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

นำยปิ ติพันธ์ เทพปฏิมำกรณ์ 64
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 พฤศจิกายน 2558

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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•

•

•

•

•

Management, Harvard University
NIDA - Wharton Executive
Leadership Program, The Wharton
School, University of Pennsylvania,
สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Senior Executive Program
(SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตัง้ ระดับสูง (พตส.) รุน่ ที่ 3
สานักงานคณะกรรมการเลือกตัง้
PTT Executive Leadership
Program, General Electrics,
Crotonville สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 19
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• Strategic Human Resource

กำรอบรมอื่นๆ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 14

จากัด
• บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์
จากัด
• บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ นั ส์ จากัด

• บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส

• กรรมการ และประธาน • บริษัท Sakari Resources จากัด

ผูด้ ารงตาแหน่ง
กรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่
• ประธานเจ้าหน้าที่
• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุรกิจ
ปิ โตรเลียมขัน้ ต้น
และก๊าซธรรมชาติ
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ • บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ใหญ่ ทรัพยากรบุคคล
และศักยภาพองค์กร

• กรรมการสรรหา

• กรรมการ

ตำแหน่ง

กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการ

บริษัทอื่น
2557 - 2559

ต.ค. 2553 - ก.ย. 2558

ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559

2560 - พ.ย. 2562
มี.ค. - ส.ค. 2561

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ตำแหน่ง

•
•

ก.ค. 2558 - ปั จจุบนั
ต.ค. 2557 - พ.ค. 2562

•
•

•

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการสภา
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
บริหารงานบุคคล
กรรมการ อ.ก.พ.
วิสามัญเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

• ที่ปรึกษา

ก.พ. 2561 - ปั จจุบนั
ธ.ค. 2560 - ก.ย. 2562
2558 - ปั จจุบนั

องค์กรอื่น
ก.ย. 2562 - ปัจจุบนั

ช่วงเวลำ

เอกสารแนบ 1 หน้า 15

พลเรือน (ก.พ.)

• สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ

• สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

• สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

• โรงเรียนกาเนิดวิทย์ (KVIS)

• สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

• โรงเรียนกาเนิดวิทย์ (KVIS)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาเอก
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
Imperial College of Science
Technology and Medicine
สหราชอาณาจักร
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• Director's Briefing – Corporate
Strategy beyond the Crisis,
a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 110/2009
กำรอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 6
สถาบันวิทยาการพลังงาน

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
คู่สมรส
0.00012%
(4,587หุน้ )

ไม่มี

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

2556 - 2559

2558 - 2559

2559 - ปั จจุบนั
ส.ค. - ก.ย. 2560

องค์กรอื่น
• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 หน้า 16

พลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ • สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
ในคณะกรรมการ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
• คณบดี
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์

• กรรมการ

• อธิการบดี

• บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์

• ประธานกรรมการ

พ.ย. 2561 - ปั จจุบนั

เวนเจอร์ส จากัด

• บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• กรรมการ

ตำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2559 - ปั จจุบนั
บริษัทอืน่

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม 2560

นำยบัณฑิต เอือ้ อำภรณ์
55
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

สาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Temasek Foundation - NUS
Programme for Leadership in
University Management

• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

เอกสารแนบ 1 หน้า 17

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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65

ไม่มี

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
0.00025%
• ปริญญาโท M.Sc.
(10,000 หุน้ )
(Business Administration)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• Director's Briefing – Corporate
Strategy beyond the Crisis,
a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• หลักสูตร IT Governance and Cyber
Resilience Program (ITG) 15/2563
• 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

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
ตำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2559 - ปั จจุบนั
• ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2559 - ปั จจุบนั
• กรรมการอิสระ
2554 – 2558
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ กลุ่มงานการเงิน
และการบัญชี
บริษัทอื่น
เม.ย. 2561 - ปั จจุบนั
• ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
มี.ค. 2561 - ปั จจุบนั
• กรรมการอิสระ
องค์กรอื่น
มิ.ย. 2563 – ปั จจุบนั
• คณะทางานแก้ไข
ปัญหาบัญชีกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
อนุรกั ษ์พลังงานตัง้ แต่
ปี งบประมาณ 2557
ถึง 2561

ช่วงเวลำ

เอกสารแนบ 1 หน้า 18

พลังงาน

• กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกั ษ์

• บริษัท ฤทธา โฮลดิง้ ส์ จากัด

• บริษัท ฤทธา โฮลดิง้ ส์ จากัด

ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)

• บริษัท ปตท.สารวจและผลิต

• บริษัท โอสถสภา จากัด (มหาชน)

• บริษัท โอสถสภา จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

นำงสำวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

284
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

(RCP) 36/2015
• หลักสูตร Advanced Audit
Committee Programs (AACP)
7/2012
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 113/2009
• หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 75/2008
กำรอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 6
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สาหรับ
ผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Senior Executive Program
no.77 (SEP 77) โดย สถาบัน London
Business School (LBS)
• หลักสูตร Capital Market Academy
Leadership Program รุน่ ที่ 4
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

• หลักสูตร Role of Chairman Program

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

พัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการปรับปรุง
การเงินและ
งบประมาณ

เอกสารแนบ 1 หน้า 19

(อ.ก.พ.ร.)

• คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ

• คณะอนุกรรมการ

2561 - ต.ค. 2562

2559 - ธ.ค. 2561

• ในฐานะผูแ้ ทนสมาคมบริษัทจด

• คณะอนุกรรมการ

เม.ย. 2561 - ต.ค. 2562

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

• คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

การระดมทุนและ
การกากับบริษัท
จดทะเบียน

• คณะที่ปรึกษาด้าน

ตำแหน่ง

พิจารณาหลักเกณฑ์
ทะเบียนไทย แต่งตัง้ โดย
เกี่ยวกับการออกและ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
เสนอขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ประเภทตราสารหนี ้
ตราสารอนุพนั ธ์ และ
ตราสารซับซ้อน
• ประธานอนุกรรมการ • การรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการด้าน
การเงินและการบัญชี
• กรรมการ
• การรถไฟแห่งประเทศไทย

ธ.ค. 2561 - ธ.ค. 2563

2560 – ปั จจุบนั

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

285

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท Master of Business
Administration (MBA), Shenandoah
University, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• Director's Briefing – Corporate
Strategy beyond the Crisis,
a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 221/2016
กำรอบรมอื่นๆ
• โครงการฝึ กอบรมการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ระดับสูง สานักงานตารวจแห่งชาติ
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน่ ที่ 23 สถาบัน
พัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาล
ยุติธรรม

49

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ตำแหน่ง

2560 - ก.ย. 2561
2559 - 2560

2561 - ก.ย. 2563
เม.ย. 2561 - ต.ค. 2562
2558 - พ.ค. 2562

•

•

•

• กรรมการ

•

เอกสารแนบ 1 หน้า 20

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนีส้ ิน
กระทรวงการคลัง

• คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

• ธนาคารออมสิน

•

สลากกินแบ่งรัฐบาล
• อธิบดี
• รองปลัด
กระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านรายจ่ายและ
หนีส้ ิน

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

• กรรมการ

• อธิบดี

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์กรอื่น
ต.ค. 2563 - ปั จจุบนั
• อธิบดี
2562 - ปั จจุบนั
• ประธานกรรมการ
2562 - ปั จจุบนั
• ประธานกรรมการ

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

นำยพชร อนันตศิลป์
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 พฤศจิกายน 2561

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

286
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

•

•

•

•

•

และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ ที่ 11
สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตร Super Series: Leadership
& Effective Corporate Culture
รุน่ ที่ 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์กรภาครัฐ (IRDP) ร่วมกับ
Judge Business School,
University of Cambridge
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 24
หลักสูตร Financial Analysis,
Haas School of Business,
University of California
at Berkeley, USA
หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหาร
ทรัพยากรเพื่อการป้องกัน ประเทศ
รุน่ ที่ 7 สานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
โครงการฝึ กอบรมเสริมหลักสูตรนัก
บริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุน่ ที่ 3
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน

• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้า

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

มี.ค. - ธ.ค. 2558
2554 – 2558

2558 - 2559

ช่วงเวลำ
ระบบการเงินการคลัง
• รองอธิบดี
• ผูอ้ านวยการ

• ที่ปรึกษาด้านพัฒนา

ตำแหน่ง

เอกสารแนบ 1 หน้า 21

นอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

• กองกากับและพัฒนาระบบเงิน

• กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

• กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

287

รุน่ ที่ 3 กระทรวงการต่างประเทศ
• หลักสูตร Fundamentals of Public
Procurement สถาบัน United Nations
Development Programme: UNDP,
Denmark
• หลักสูตร WTO Advanced Regional
Workshop on Government
Procurement for Asia and Pacific
Economies สถาบัน World Trade
Organization: WTO, China
• หลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรให้
เป็ นนักบริหารมืออาชีพ สาหรับ
ข้าราชการระดับสูงกระทรวงการคลัง
สถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ร่วมกับ Kellogg School of
Management และ Maxwell School
of Citizenship and Public Affairs
และ Schulich School of Business

• หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

เอกสารแนบ 1 หน้า 22

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

288
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• Master of Science (National
Development and Project Planning),
University of Bradford
สหราชอาณาจักร
• Bachelor of Science (Mathematics
and Economics) University of
Surrey สหราชอาณาจักร
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• Director's Briefing - Corporate
Strategy beyond the Crisis,
a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
กำรอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) 54
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน่ ที่ 19
วิทยาลัยการยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม

59

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 23

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์กรอื่น
2560 - ปั จจุบนั
• ผูอ้ านวยการ
• สานักงบประมาณ
2560 - ปั จจุบนั
• กรรมการโดยตาแหน่ง • สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
2560 - ปั จจุบนั
• กรรมการโดยตาแหน่ง • กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
2560 - ปั จจุบนั
• กรรมการโดยตาแหน่ง • สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2560 - ปั จจุบนั
• กรรมการโดยตาแหน่ง • คณะกรรมการสภาสถาบัน
พระปกเกล้า
2558 - 2560
• รองผูอ้ านวยการ
• สานักงบประมาณ
2555 - 2558
• ที่ปรึกษา
• สานักงบประมาณ

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

นำยเดชำภิวัฒน์ ณ สงขลำ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
16 มกราคม 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุน่ ที่ 1 สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตรหลักนิติธรรม
เพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุน่ ที่ 2
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

เอกสารแนบ 1 หน้า 24

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

290
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการเงินและการค้าระหว่าง
ประเทศ (เกียรตินิยมระดับ High
Distinction) Armstrong University
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาบัญชี (วิชาเอกบัญชีตน้ ทุน
และการบริหารทางการเงิน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• Director's Briefing – Corporate
Strategy beyond the Crisis,
a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 125/2009
• หลักสูตร Risk Management
Program for Corporate Leader
(RCL) 4/2016
• หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) 41/2017

58

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 25

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ก.ย. 2562 - ปั จจุบนั
• ประธานเจ้าหน้าที่
• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ปฏิบตั ิการกลุ่มธุรกิจ
ปิ โตรเลียมขัน้ ต้นและ
ก๊าซธรรมชาติ
2558 - ส.ค. 2562
• กรรมการบริหาร
• บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี
ความเสี่ยง
จากัด (มหาชน)
2557 - ส.ค. 2562
• กรรมการ
• บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี
จากัด (มหาชน)
2557 - ส.ค. 2562
• ประธานเจ้าหน้าที่
• บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ และ
กรรมการ/ เลขานุการ
คณะกรรมการ/
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
2557 - ส.ค. 2562
• ประธานกรรมการ
• บริษัท ไทยลูบ้ เบส จากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2557 - ก.ย. 2562
• ประธานกรรมการ
• บริษัท ท็อป เอสพีพี จากัด
2557 - ส.ค. 2562
• ประธานกรรมการ
• บริษัท ไทยออยล์มารีน จากัด
2557 - ส.ค. 2562
• ประธานกรรมการ
• บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จากัด
2557 - ส.ค. 2562
• ประธานกรรมการ
• บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จากัด
2557 - ส.ค. 2562
• ประธานกรรมการ
• บริษัท ลาบิกซ์ จากัด

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

นำยอธิคม เติบศิริ
- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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รุน่ ที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 6
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.)

สาหรับผูบ้ ริหารระดับสูงของ ปตท.
• Executive Education Program,
Harvard Business School,
Harvard University, USA
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้าน
ความมั่นคงขัน้ สูง (วปอ.มส.1)
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐ เอกชน และการเมือง
(ปริญญาบัตร วปม.) รุน่ ที่ 5
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• Crisis Management Training

of the Board
กำรอบรมอื่นๆ

• Anti -Corruption: Leadership Role

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ม.ค. 2555 - ปั จจุบนั

• คณะทางานเพื่อ

พ.ค. 2561 - ปั จจุบนั

พิจารณารายการที่
อาจเข้าข่ายการเข้า
จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม
• กรรมการบริหาร
สถาบัน

• กรรมการ

• กรรมการ

• ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

มี.ค. 2561 - 2563

2557 - ส.ค. 2562
องค์กรอื่น
ก.ค. 2563 - ปั จจุบนั

ช่วงเวลำ

เอกสารแนบ 1 หน้า 26

• สถาบันวิทยาการพลังงาน

(วาระปี 2563 - 2565)
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(วาระปี 2561 - 2563)
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• บริษัท ไทยพาราไซลีน จากัด

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

292
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

Dinner: Clean Energy and Smart
Transportation: Global Trend for
Sustainable World

• การบรรยายพิเศษ 2018 PTIT Annual

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

เอกสารแนบ 1 หน้า 27

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
(Accounting), New York University,
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (การบัญชี)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• Director's Briefing – Corporate
Strategy beyond the Crisis,
a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• 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

65

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ตำแหน่ง

2561 - 2563

บริษัทอื่น
2559 - ปั จจุบนั

2551 - ปั จจุบนั

2551 - ปั จจุบนั

• บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

• บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

จากัด (มหาชน)
• บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธาน
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

เอกสารแนบ 1 หน้า 28

• บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

• กรรมการ/กรรมการ

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ
• บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
ประธานคณะกรรมการ
(มหาชน)
ตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 - ปั จจุบนั
• ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2562

นำงอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

294
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

with IT Governance (ITG) 6/2017
• หลักสูตร The Role of Chairman
(RCP) 2008
• 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
กำรอบรมอื่นๆ
• หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
จากัด (พ.ศ. 2563)

• หลักสูตร Driving Company Success

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ตำแหน่ง

•

•

•

•

2545 - ปั จจุบนั

2535 - ปั จจุบนั

2561 - 2563

ปัญหาบัญชีกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
อนุรกั ษ์พลังงานตัง้ แต่
ปี งบประมาณ 2557
ถึง 2561
กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการ
มาตรฐานและนโยบาย
บัญชีภาครัฐ
ที่ปรึกษา/ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประจาด้านการ
เปิ ดเผยสารสนเทศ
และมาตรฐานการ
บัญชี
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

• คณะทางานแก้ไข

2556 - ปั จจุบนั

องค์กรอื่น
มิ.ย. 2563 - ปั จจุบนั

ช่วงเวลำ

เอกสารแนบ 1 หน้า 29

• กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ

• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

• ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

พลังงาน

• กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกั ษ์

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
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•

•

•

•

(พ.ศ. 2563) บริษัท เอสบีดีไอ จากัด
PTT Group AC Forum 2020
หัวข้อ It’s Time to Reform a Next
New Normal (พ.ศ. 2563)
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
หลักสูตร Understanding Thailand
Data Protection Law and its
Unintended Consequence,
ACIS Professional Center Co., Ltd.
(ACIS) (พ.ศ. 2562)
หลักสูตร Role of the Board Room:
Transforming Corporate
Compliance into Corruptless
Society โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2561)
หลักสูตร Understanding
Cryptocurrency, Blockchain, and
Digital Asset and the Opportunities
in Thailand (พ.ศ. 2561)
บริษัท เคคิว คอนซัลติง้ จากัด

• หลักสูตร การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

2540 – 2558

2557 - 2561

2561 - 2562

2561 - 2563

ช่วงเวลำ
• สานักงานคณะกรรมการกากับ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 30

มาตรฐานการรายงาน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทางการเงิน และคณะ
ที่ปรึกษา ด้านการ
ระดมทุน
และการกากับบริษัท
จดทะเบียน
• อนุกรรมการ ใน
• การรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการ
ด้านการเงินและ
การบัญชี
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบ
• รองศาสตราจารย์
• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

• ที่ปรึกษาด้านเทคนิค

ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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รุน่ ที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Certificate in International Financial
Reporting Standard (IFRS),
The Institute of Chartered
Accountants in England and
Wales (ICAEW)

• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

เอกสารแนบ 1 หน้า 31

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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55

ไม่มี

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
คู่สมรส
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 0.00001%
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(500 หุน้ )
(นิดา้ )
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณทิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Diploma of Petroleum
Management, College of Petroleum
Studies, Oxford University, UK
(ได้รบั ทุนการศึกษาจาก British
Council)
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• Director's Briefing - Corporate
Strategy beyond the Crisis,
a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 173/2013
• หลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) 14/2005

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
ตำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ค. 2563 - ปั จจุบนั
• ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
พ.ค. 2563 - ปั จจุบนั
• กรรมการและ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
เม.ย. 2561 - ก.ค. 2563 • กรรมการ/ประธาน
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ต.ค. 2560 - พ.ค. 2563 • ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการกลุ่มธุรกิจ
ปิ โตรเลียมขัน้ ปลาย
(รักษาการ รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียม
ขัน้ ปลาย อีกหน้าที่หนึ่ง
ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561)

ช่วงเวลำ

เอกสารแนบ 1 หน้า 32

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

• บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม 2563

นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
- กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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กำรอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (วปอ.) รุน่ ที่ 58
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย สาหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.) รุน่ ที่ 14
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุน่ ที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.)
รุน่ ที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรสาหรับผูบ้ ริหารด้านหลักนิติ
ธรรมและการพัฒนา (RoLD) รุน่ ที่ 2
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (องค์การมหาชน)
• หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP)
รุน่ ที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย (นธป.) รุน่ ที่ 8
วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

• บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด

• บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

(มหาชน)

• บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

พ.ย. 2558 - ก.ย. 2560
ธ.ค. 2557 - พ.ย. 2558

เอกสารแนบ 1 หน้า 33

จากัด (มหาชน)
• บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก
จากัด
• บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จากัด

• บริษัท ปตท. นา้ มันและการค้าปลีก

(มหาชน)
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ • บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ใหญ่บริหาร
ความยั่งยืนและ
วิศวกรรมโครงการ

กากับดูแลกิจการ/
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
• รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
หน่วยธุรกิจนา้ มัน
• กรรมการ
• กรรมการ

• กรรมการ/กรรมการ

ตำแหน่ง

บริษัทอื่น
ธ.ค. 2558 - ปั จจุบนั

ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558

มิ.ย. 2558 - ต.ค. 2558
ก.พ. 2558 - พ.ค. 2558

ต.ค. 2558 - ก.ย. 2560

ต.ค. 2558 - ต.ค. 2561

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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Leadership Program 2009,
The Wharton School of
the University of Pennsylvania,
USA
• PTT Executive Leadership, General
Electric, GE, New York, USA

• NIDA-Wharton Executive

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

•

พ.ย. 2561 - ปั จจุบนั
ก.ค. 2561 - ปั จจุบนั

•

• กรรมการบริหาร

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2563

•

พ.ย. 2559 - ปั จจุบนั
พ.ค. 2561 - ก.ค. 2563
พ.ค. 2561 - ก.ค. 2563

•

•

•

ก.ย. 2562 - ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 34

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
• ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

• มูลนิธิการศึกษาเพื่อการศึกษาฯ

• สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

• สมาคมกีฬาว่ายนา้ แห่งประเทศไทย

(นิดา้ )
• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิดา้ )
• สภาธุรกิจไทย-ลาว
• ธนาคารแห่งประเทศไทย

• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ค. 2563 - ปั จจุบนั
•

• กรรมการกากับ

พ.ค. 2563 - ปั จจุบนั
มิ.ย. 2563 - ปั จจุบนั

มี.ค. 2563 - ปั จจุบนั

อุตสาหกรรม
• สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
• มูลนิธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อ
เยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
• พืน้ ที่คงุ้ บางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ

การดาเนินงาน
กรรมการสภาสถาบัน
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สมาคมนักศึกษาเก่า
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการระบบ
การชาระเงิน (กรช.)
อุปนายก
นายกสมาคม
กรรมการเหรัญญิก

• คณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่อ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• ที่ปรึกษา

ตำแหน่ง

องค์กรอื่น
ต.ค. 2563 - ปั จจุบนั

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

300
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาเอก Ph.D. in Economics,
Harvard University, Cambridge,
MA, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท A.M. in Economics,
Harvard University, Cambridge,
MA, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• Director's Briefing - Corporate
Strategy beyond the Crisis,
a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP 2007)
• หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP 2014)

50

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ตำแหน่ง

• กรรมการ
• กรรมการ
• ที่ปรึกษา

ต.ค. 2558 - ก.ย. 2563
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2563
2556 – 2558

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์กรอื่น
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2563 • ผูว้ ่าการ
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2563 • กรรมการ

ช่วงเวลำ

เอกสารแนบ 1 หน้า 35

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
• สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย

• คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ

• ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

นำยวิรไท สันติประภพ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ดำรงตำแหน่ง
15 ตุลาคม 2563

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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กำรอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.)
รุน่ ที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Corporate Strategy Executive
Education Program, MIT Sloan
School of Management,
Cambridge, MA, USA

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

เอกสารแนบ 1 หน้า 36

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

302
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

61

ไม่มี

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์ทำง
หุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่ำง
(%)
ผู้บริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
0.00255%
• B.Sc. (Petroleum and Natural Gas (101,037 หุน้ )
Engineering), The Pennsylvania
State University, USA
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• Director's Briefing - Corporate
Strategy beyond the Crisis, a
Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 223/2016
กำรอบรมอื่นๆ
• CERAWeek 2019, Houston, Texas,
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 27
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 7
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Senior Executive Program
(SEP-19) รุน่ ที่ 19 สถาบันบัณฑิต

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ต.ค. - ธ.ค. 2561

ม.ค. 2562 - ก.ย. 2563

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ต.ค. 2563 - ปั จจุบนั

ช่วงเวลำ
• บริษัท ปตท. สารวจและผลิต

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 37

บริหาร
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่
• บริษัท ปตท. สารวจและผลิต
บริหารและกรรมการ
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การใหญ่
• บริษัท ปตท. สารวจและผลิต
• ประธานเจ้าหน้าที่
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริหารและรักษาการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม

• ประธานเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

นำยพงศธร ทวีสิน
- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2563

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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•

•

•

•

•

(SEP-19) รุ่นที่ 19 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
รุ่นที่ 40/2551, สถาบันวิชาการ
ทหารเรือชั ้นสูง
หลักสูตร PTT Group EVP
Leadership Development
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
PTT Executive Leadership, General
Electric, GE, New York, USA
Breakthrough Program for
Senior Executive, IMD
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ. 2556) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร

• หลักสูตร Senior Executive Program

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่ วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ ำงผู้บริหำร

พ.ย. 2560 - ก.ย. 2561

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2563

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้ า 38

ใหญ่ ปฏิบตั ิงาน
Secondment
ในตาแหน่งประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท ปตท. สารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม
จากัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จดั การใหญ่ • บริษัท ปตท. สารวจและผลิต
สารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
ปิ โตรเลียม
และรักษาการรอง
กรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุ่มงานบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจและองค์กร

• รองกรรมการผู้จดั การ • บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ตำแหน่ ง

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่ วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ ำงผู้บริหำร

บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์ กรอื่น
ไม่มี

ม.ค. - ธ.ค. 2558

ม.ค. 2559 - ต.ค. 2560

ช่ วงเวลำ
• บริษัท ปตท. สารวจและผลิต

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้ า 39

ปฏิบตั ิการ กลุ่มงาน
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
โครงการผลิตและ
สนับสนุนปฏิบตั ิการ
และรักษาการรอง
กรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุน
ปฏิบตั ิการ
• รองกรรมการผู้จดั การ • บริษัท ปตท. สารวจและผลิต
ใหญ่ กลุ่มงาน
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
และพัฒนาความยัง่ ยืน

• ประธานเจ้ าหน้ าที่

ตำแหน่ ง

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Chartered Director Class
(CDC) 10/2015
• หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 93/2011
• หลักสูตร Financial Statements for
Directors (FSD) 12/2011
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 85/2007
กำรอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 7
ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน

60

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์ทำง
หุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่ำง
(%)
ผู้บริหำร
ตำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนอื่น
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบนั
• กรรมการบริษัท
และรักษาการแทน
กรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่
มิ.ย. - ก.ค. 2563
• กรรมการอิสระ
ส.ค. 2561 - ปั จจุบนั
• ประธานกรรมการ
ส.ค. 2561 - พ.ค. 2563 • ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
ส.ค. 2561 - 2563
• กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ม.ค. - ส.ค. 2561
• ประธานเจ้าหน้าที่
เทคโนโลยี
และวิศวกรรม

ช่วงเวลำ

เอกสารแนบ 1 หน้า 40

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

• บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

อดีตกรรมการ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

อำยุ
(ปี )

กรรมการพ้นจากตำแหนง่ ระหวา่ งปี 2563

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

(ปริญญาบัตร วปอ.) รุน่ ที่ 57 ปี 2557
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ตำแหน่ง

•

•

•

•

ต.ค. - ธ.ค. 2560

2559 - 2560

ต.ค. - ธ.ค. 2558

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหา
และกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และบริหารความยั่งยืน
รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ บริหาร
กลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจ
ปิ โตรเลียมขัน้ ปลาย
รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
หน่วยธุรกิจปิ โตรเคมี
และการกลั่น

• กรรมการ

2558 - ส.ค. 2561

2560 - ส.ค. 2561

ช่วงเวลำ

เอกสารแนบ 1 หน้า 41

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

• บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

จากัด (มหาชน)

• บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
• รองกรรมการ

2557 - 2558

• บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ นั จากัด
• บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด
• บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้

• สมาคมธรรมศาสตร์

ในพระบรมราชูปถัมภ์
• The PTIT Council of Trustees
• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• มูลนิธิไทย

• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

• นายกสมาคม
• Member
• กรรมการและอุปนายก
• กรรมการ

2558 - 2560
2558 - 2560
2557 - 2558
2555 - 2558
องค์กรอื่น
ส.ค. 2562 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 42

จากัด
• บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์
จากัด
• บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ย่ี
(ประเทศไทย) จากัด
• บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์
จากัด

• สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จากัด

• ประธานที่ปรึกษา

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
• บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
2561 - 2563
2560 - ส.ค. 2561
เม.ย. - ธ.ค. 2560

ผูจ้ ดั การใหญ่
กลยุทธ์องค์กร

• กรรมการ

ตำแหน่ง

เม.ย. - ต.ค. 2558

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
• กรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ
• กรรมการ

2561 - มี.ค. 2562

ก.พ. 2561 - มี.ค. 2562
2560 - ส.ค. 2562

ตำแหน่ง

2561 - ปั จจุบนั

ช่วงเวลำ

เอกสารแนบ 1 หน้า 43

ภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี
• คณะกรรมการประจาคณะ
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• คณะกรรมการประจาวิทยาลัย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• คณะกรรมการ สมาคมธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

• คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• Ph.D. (Economics), Yale University
สหรัฐอเมริกา
• M.Phil. (Economics),
Yale University สหรัฐอเมริกา
• B.A. (Highest Honors)
(Economics), Swarthmore College
สหรัฐอเมริกา
กำรอบรมของสมำคมส่ งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Advanced Audit
Committee Program (AACP)
18/2015
• หลักสูตร Risk Management
Committee Program (RMP) 6/2015
• หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 94/2012
กำรอบรมอื่นๆ
• ไม่มี

55

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่ วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท (%) ระหว่ ำงผู้บริหำร
ตำแหน่ ง

• ประธาน

2555 - ก.พ. 2560

2543 - 2560

2558 - 2559

• กรรมการ

2557 - ก.ย. 2563

ธนาคารแห่งประเทศไทย
• สถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋ วย อึ๊งภากรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• สถาบันอนาคตไทยศึกษา

• คณะกรรมการ

• ธนาคารแห่งประเทศไทย

• บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จากัด

• บริษัท โอสถสภา จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

กรรมการบริหาร
• ที่ปรึกษาด้ านวิชาการ • สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Visiting Professor of • สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
Economics
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กรรมการ

2558 - ก.ย. 2563

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
2559 - ส.ค. 2563
• กรรมการ
2554 - 2561
• กรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จดั การ
องค์ กรอื่น
ต.ค. 2563 - ปั จจุบนั
• ผู้ว่าการ
2560 - มี.ค. 2563
• กรรมการ

ช่ วงเวลำ

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
ก)
การถูกพิพากษาว่ามีกระทาผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้ องคดีอาญา
ไม่มี
ข)
การถูกพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรือถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์
ไม่มี
PTTEPER-TH
เอกสารแนบ 1 หน้ า 48
ค)
การเป็ นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทและห้ างหุ้นส่วน
ไม่มี
ที่ถกู พิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์
หมายเหตุ ชื่อและจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 22 ตุลาคม 2563 คือ นายอธิคม เติบศิริ นายทวารัฐ สูตะบุตร และนายปิ ติพนั ธ์ เทพปฏิมากรณ์
2 ใน 3 คนนี ้ลงชื่อร่วมกันและประทับดวงตราของบริ ษัท หรือนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลงชื่อผู้เดียว

นำยเศรษฐพุฒิ
สุทธิวำทนฤพุฒิ
อดีตกรรมการ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

310
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

PTTEPER-TH

56

Geophysics) University of
New South Wales ประเทศ
ออสเตรเลีย
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิ สิกส์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• M.Sc. (Exploration

มีรายละเอียดตามข้อ 1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

0.00131%
(52,050 หุน้ )

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
ตำแหน่ง

•
•
•
•
•
•
•

ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2562
ส.ค. - ธ.ค. 2561
พ.ย. 2560 - ก.ย. 2561
ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560
ก.ย. - ต.ค. 2559
ก.ค. - ส.ค. 2559

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 47

เอกสารแนบ 1 หน้า 46

กลุ่มงานโครงการผลิต
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานโครงการผลิต
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
Project Champion
โครงการ SPEND SMART
รักษาการ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หน่วยงานธุรกิจใหม่
รักษาการ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โครงการระหว่างประเทศ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สังกัดกลุ่มงานโครงการผลิตและ
สนับสนุนปฏิบตั ิการ

• รักษาการ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

• ผูจ้ ดั การใหญ่

ม.ค. - ก.ย. 2563

ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ปฏิบตั ิงานสมทบที่
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ในตาแหน่ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประจาประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
กลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขัน้ ต้น
และก๊าซธรรมชาติ

นำยพงศธร ทวีสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นำยมนตรี ลำวัลย์ชัยกุล
ผูจ้ ดั การใหญ่ และรักษาการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานโครงการผลิต

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ผูบ้ ริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุนมีจานวน 17 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

2. ผบู้ ริหาร

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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0.00164%
(65,096 หุน้ )

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยา)

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

59

53

นำยกนก อินทรวิจิตร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ

นำยชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์
และการพัฒนา

ไม่มี

ไม่มี

ตำแหน่ง

•

พ.ย. 2560 - ก.ค. 2561 •

พ.ย. 2560 - ก.ย. 2561 •

ต.ค. 2561

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 48

กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงาน
บริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบตั ิการ
รักษาการ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบตั ิการ
Project Champion
โครงการ SPEND SMART

• รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

พ.ย. 2561 - ธ.ค. 2562 •

ม.ค. 2563 - ปัจจุบนั

ก.ค. 2556 - ก.ค. 2559 • ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โครงการออสเตรเลีย ปฏิบตั ิงานสมทบ
ตาแหน่ง General Manager
บริษัท PTTEP Australia Limited
ประเทศออสเตรเลีย
ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั
• รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ
ก.ค. - ก.ย. 2561
• รักษาการ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ
ม.ค. 2559 - มิ.ย. 2561 • ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานธรณีศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

(วิศวกรรมปิ โตรเลียม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0.00119%
(47,231 หุน้ )

กำรอบรม

(ปี )

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/

อำยุ

ควำมสัมพันธ์ ทำง
สัดส่วน
ครอบครัวระหว่ำง
กำรถือหุ้น
กรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

• B.E. (Chemical) University of

56

Newcastle ประเทศออสเตรเลีย

กำรอบรม

(ปี )

0.00070%
(27,681หุน้ )

ไม่มี
•

•

•

ม.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 •

ก.ค. 2559 - ก.พ. 2560 •

เม.ย. - ก.ย. 2561

มี.ค. 2560 - ต.ค. 2561 •

ต.ค. 2561 - พ.ค. 2562 •

มิ.ย. - ธ.ค. 2562

ม.ค. 2563 - ปัจจุบนั

ตำแหน่ง

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 49

โครงการ SAVE to be SAVE
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โครงการผลิตบนฝั่ง – ประเทศไทย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนา
และปฏิบตั ิการหลุมเจาะ
รักษาการ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนา
และปฏิบตั ิการหลุมเจาะ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
รักษาการ ผูจ้ ดั การอาวุโส
โครงการพัฒนาเอ็ม 3
รักษาการ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
ผูจ้ ดั การอาวุโส โครงการพัฒนาแอลจีเรีย

• Project Champion

ม.ค. 2558 - ส.ค. 2559 •

ก.ค. 2559 - ต.ค. 2560

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

นำยสุขสันต์ องค์วิเศษ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบตั ิการ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/

อำยุ

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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55

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมปิ โตรเลียม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

กำรอบรม

(ปี )
0.00271%
(107,457 หุน้ )

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท (%)
ไม่มี
•

•

•

ม.ค. 2558 - เม.ย. 2559 •

พ.ค. 2559 - มิ.ย. 2560 •

ก.ค. - พ.ย. 2560

พ.ย. 2560 - ก.ย. 2561 •

ต.ค. - ธ.ค. 2561

ตำแหน่ง

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 50

กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับ
การปฏิบตั ิตามนโยบาย
รักษาการ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับ
การปฏิบตั ิตามนโยบาย
รักษาการ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โครงการระหว่างประเทศ
รักษาการ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โครงการระหว่างประเทศ
ผูจ้ ดั การอาวุโส ปฏิบตั ิงานตาแหน่ง
Project Manager
โครงการ SAVE to be SAVE
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายแผนกลยุทธ์

• รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ต.ค. 2561 - พ.ค. 2562 •

มิ.ย. - ธ.ค. 2562

ม.ค. 2563 - ปั จจุบนั

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

นำงนำถฤดี โฆสิตำภัย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/

อำยุ

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำร
และผู้บริหำร

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

314
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

PTTEPER-TH

(เป็ นผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
สูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี)

ปฏิบตั ิงานสมทบจาก
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ในตาแหน่ง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร
ประจาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน

นำยสัมฤทธิ์ สำเนียง
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรม
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุน่ ที่ 29
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุน่ ที่ 5
• Executive Development
Program รุน่ ที่ 3 สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย (TLCA)
• Director Certification Program
(Class 180/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• Leadership Development
Program-Center for
Creative Leadership (CCL)
• หลักสูตรสัมมนาผูบ้ ริหารธนาคาร
และสถาบันการเงิน (FINEX 21)
สมาคมสถาบันการศึกษา
การธนาคารและการเงินไทย

• บัญชีบณ
ั ฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

กำรอบรม

(ปี )

56

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/

อำยุ

เอกสารแนบ 1 หน้า 51

ควำมสัมพันธ์ ทำง
สัดส่วน
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ครอบครัวระหว่ำง
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
กรรมกำร
ช่วงเวลำ
ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
• รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ไม่มี
ปตท.สผ.
0.00033%
ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั
กลุ
ม
่
งานการเงิ
น
และการบั
ญ
ชี
(13,000 หุน้ )
ปตท.
มิ.ย. 2559 - ธ.ค. 2561 • ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร
ธ.ค. 2557 - ธ.ค. 2558 • ผูจ้ ดั การฝ่ ายกลยุทธ์และนโยบายการเงิน ปตท.

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

315

•

52

นำยเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบัญชี

PTTEPER-TH

(เป็ นผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทา
บัญชี)

0.00114%
(45,215 หุน้ )

0.00226%
(89,916 หุน้ )

ไม่มี

•

ม.ค. - มิ.ย. 2559

• ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

สายงานบัญชี
ม.ค. 2562 - ก.ย. 2563 • ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีการเงิน
• รักษาการ ผูจ้ ดั การอาวุโส
ม.ค. 2562
ฝ่ ายบริหารอาคารและบริการธุรกิจ

ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั

ก.ค. 2558 -ธ.ค. 2558 •

•

ก.ค. - ส.ค. 2559

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้า 52

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กิจการองค์กรและกากับดูแล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โครงการเมียนมา ปฏิบตั ิงานสมทบ
ตาแหน่ง General Manager
บริษัท PTTEP International Limited
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงาน
บริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู ้
รักษาการผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบริหารเทคโนโลยีและ
องค์ความรู ้
ผูจ้ ดั การอาวุโส สังกัดสายงานบริหาร
เทคโนโลยีและองค์ความรู ้

• รักษาการ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ก.ย. 2559 - ก.ย. 2563 •

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
และผู้บริหำร
ไม่มี
ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ธรณีวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบัน

55

(ปี )

นำยปิ ยะ สุขุมภำณุเมศร์
รักษาการ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กิจการองค์กรและกากับดูแล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

อำยุ

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท (%)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

Development Program โดย IMD
• TLCA Executive Development
Program โดย สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย
กำรอบรมกำรพัฒนำควำมรู้
ต่อเนื่องด้ำนบัญชีปี 2563
• สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่
สาคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง
2563) – ชั่วโมง CPD ผูท้ าบัญชี
(การบัญชี) 6 ชั่วโมง
• เทคนิคพืน้ ฐานในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี – ชั่วโมง
CPD ผูท้ าบัญชี (การบัญชี)
6 ชั่วโมง เป็ นผูท้ าบัญชีที่มี
คุณสมบัติ และเงื่อนไขของการเป็ น
ผูท้ าบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

• EP LEAD III Leadership

กำรอบรม

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
• ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายสนับสนุนธุรกิจ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

ปตท.สผ.

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้า 53

โครงการเมียนมา ปฏิบตั ิงานสมทบ
ตาแหน่ง Myanmar Business Support
Manager บริษัท PTTEP International
Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา
ก.พ. 2557 - มิ.ย. 2558 • ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ

ก.ค. 2558 - ธ.ค. 2561

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท (%)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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51

57

(ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(การบริหารธุรกิจ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
ลาดกระบัง
• บริหารธุรกิจ
(การบริหารงานบุคคล)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

กำรอบรม

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

พ.ย. 2555 - มิ.ย. 2559

ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2561

ก.ค. 2561 - มิ.ย. 2563

ก.ค. 2563 - ปัจจุบนั

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.

ปตท.
ปตท.
ปตท.

ปตท.สผ.

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 54

สังกัดโครงการออสเตรเลีย
ปฏิบตั ิงานสมทบตาแหน่ง Finance
and Accounting Manager
บริษัท PTTEP Australasia Limited
ประเทศออสเตรเลีย

• ผูจ้ ดั การอาวุโส

ฝ่ ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี

• ผูจ้ ดั การอาวุโส

ต่างประเทศ ปฏิบตั ิงานสมทบตาแหน่ง
Senior Manager, Business Support
ที่ โครงการ CPOC ประเทศมาเลเซีย

• ผูจ้ ดั การอาวุโส สังกัดโครงการ

• ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีบริหาร

ธ.ค. 2557 - พ.ค. 2559 •

สายงานการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายแผนกลยุทธ์การเงินองค์กร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดหาเงินและบริหาร
โครงสร้างเงินทุน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินบริษัทในเครือ

• ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ต.ค. 2561 - ธ.ค. 2563 •
พ.ย. 2559 - ก.ย. 2561 •
•
มิ.ย. - ต.ค. 2559

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
และผู้บริหำร
ไม่มี
ม.ค. 2564 - ปัจจุบนั

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีบริหาร

นำยศักดิช์ ัย สำระเวก

ปฏิบตั ิงานสมทบจาก
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ในตาแหน่งผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประจาประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

นำงสำวอรชร อุยยำมะพันธุ ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานการเงิน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท (%)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

57

48

นำยอนุตรำ บุนนำค
ผูจ้ ดั การอาวุโส สังกัด สายงานการเงิน
มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
Managing Director

นำงสำวประถมำภรณ์ ดีศีลธรรม
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายนโยบายและ
บริหารระบบบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

University of Missouri
สหรัฐอเมริกา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.Sc. (Finance),
University of Massachusetts
สหรัฐอเมริกา
• B.Sc. (Chemistry),
University of Bradford
ประเทศอังกฤษ

• M.Sc. (Economics),

กำรอบรม

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/

0.00134%
(53,249 หุน้ )

ไม่มี

0.00166%
(66,005 หุน้ )

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

และผู้บริหำร

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

• ผูจ้ ดั การอาวุโส สังกัด สายงานการเงิน

• ผูจ้ ดั การอาวุโส

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
บริษัท เอนเนอร์ย่ี
คอมเพล็กซ์ จากัด

ปตท.สผ.
ศูนย์บริหารเงิน

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 55

ฝ่ ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
เม.ย.2561 - มี.ค.2563 • ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีบริหาร
• รักษาการ ผูจ้ ดั การอาวุโส
ม.ค. - เม.ย. 2561
ฝ่ ายบัญชีบริหาร
• นักบัญชี
มิ.ย. - ธ.ค. 2560
โครงการผลิตนอกชายฝั่ง-ประเทศไทย

เม.ย.2563 - ปัจจุบนั

มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
Managing Director
ต.ค. 2559 - เม.ย. 2560 • ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบริหารเงิน
• ผูจ้ ดั การอาวุโส สังกัดกลุ่มงานการเงิน
2554 - ก.ย. 2559
และการบัญชี ปฏิบตั ิงานสมทบตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารองค์กรและการเงิน

พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั

ส.ค. 2560 - ปัจจุบนั
• ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายประกันภัย
ก.พ. 2554 - ก.ค. 2560 • ผูจ้ ดั การ แผนกประกันภัย

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

55

(ปี )

อำยุ

นำงเนตรสุดำ ผูกเกษร
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายประกันภัย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท (%)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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41

นำงญำดำ วุฒิวร
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายภาษี

PTTEPER-TH

London ประเทศอังกฤษ
• LL.M. (Law), Northwestern
University สหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.00013%
(5,173 หุน้ )

0.00012%
(4,605 หุน้ )

ไม่มี

ไม่มี

และผู้บริหำร

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร

•
•

ม.ค. - ก.ค. 2563
ก.ค. - ธ.ค. 2562

เม.ย. 2563 - ปัจจุบนั
• ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายภาษี
ก.ย. 2562 - มี.ค. 2563 • รักษาการ ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายภาษี
ส.ค. 2558 - ส.ค. 2562 • ผูจ้ ดั การ แผนกวางแผนภาษี

พ.ย. 2561 - มิ.ย. 2562 •
พ.ค. 2554-เม.ย. 2558 •

• ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายตลาดทุนและ

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 56

แผนการเงินองค์กร
รักษาการ ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายตลาดทุน
และแผนการเงินองค์กร
รักษาการ ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายตลาดทุน
และนักลงทุนสัมพันธ์
ผูจ้ ดั การ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
ผูจ้ ดั การ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

ตาแหน่งผูจ้ ดั การ การเงินและการบัญชี
บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จากัด
ประเทศออสเตรเลีย
• นักบัญชีอาวุโส บัญชีกลุ่ม
• ผูจ้ ดั การ บัญชีกลุ่ม

• นักบัญชีอาวุโส ปฏิบตั ิงานสมทบใน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

ส.ค. 2563 - ปัจจุบนั

ม.ค. - มี.ค. 2559
ก.ค. 2556 - ธ.ค. 2558

เม.ย.2559 - พ.ค.2560

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

• LL.M. (Law), University of

University of Texas at Austin
สหรัฐอเมริกา
• บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• M.PA. (Accounting), The

43

นำงสำวนุชอนงค์ แสงแก้ว
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายตลาดทุน
และแผนการเงินองค์กร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

อำยุ
(ปี )

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท (%)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

320
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

PTTEPER-TH

ปฏิบตั ิงานสมทบจากบริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) ในตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ าย
ประจาประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

นำงวนัสนันท์ บุญญะเลิศลักษณ์
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีการเงิน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

49

อำยุ
(ปี )
ไม่มี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท (%)
ไม่มี

ธ.ค. 2556 - ก.ย. 2559

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560

ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2560 - ก.ย. 2563

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร ช่วงเวลำ
และผู้บริหำร

ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ย่ี
จากัด

ปตท.

ปตท.สผ.
ปตท.

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 57

บริหารสัญญา
• ผูจ้ ดั การส่วนบัญชีบริหาร
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
• ผูจ้ ดั การส่วน ประจาประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงิน

• ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงินธุรกิจและ

• ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีการเงิน

• ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

321

60

(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วัสดุศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

0.00017%
(6,650 หุน้ )

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ไม่มี

•

•
•
•

•

ม.ค. - ธ.ค. 2562
ต.ค. - ธ.ค. 2561
ต.ค. 2561
ส.ค. - ก.ย. 2561

ม.ค. - ก.ค. 2561

ม.ค. 2558 - ธ.ค. 2560 •

•

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้า 58

สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กากับดูแล
และบริหารการเปลี่ยนแปลง
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหาร
ซัพพลายเชน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานโครงการผลิต
รักษาการ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โครงการต่างประเทศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
และรักษาการ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
โครงการพัฒนา
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โครงการผลิตนอกชายฝั่ง ประเทศไทย

• รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ม.ค. - ก.ย. 2563

ต.ค. - ธ.ค. 2563

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

นำยวุฒิพล ท้วมภูมิงำม
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

อำยุ
(ปี )

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
ผู้บริหำรของ ปตท.สผ. ตำมนิยำมของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่พ้นจำกตำแหน่งหรือโยกย้ำยระหว่ำงปี 2563-2564 มีจำนวน 6 คน โดยมีรำยละเอียดดังนี้

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

322
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท

55

60

60

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(เทคโนโลยีพลังงาน) สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บัญชีมหาบัณฑิต

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

0.00184%
(73,228 หุน้ )

0.00268%
(106,465 หุน้ )

0.00268%
(106,445 หุน้ )

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร

•

ต.ค. - ธ.ค. 2561

ต.ค 2563 - ปัจจุบนั

ปตท.

ปตท.สผ.

พีทีที โกลบอล
แอลเอ็นจี

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 59

ปฏิบตั ิงานสมทบตาแหน่ง ผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ศนู ย์บริการงาน
บัญชี ที่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ปฏิบตั ิงานสมทบตาแหน่ง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร
ที่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
รักษาการ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สังกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ปฏิบตั ิงาน
สมทบในตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
• ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ธ.ค. 2558 - ต.ค. 2559 •

ต.ค. 2559 - ธ.ค. 2562 •

•

ก.ค. 2557 - ก.ย. 2561 •

•

ม.ค. - มี.ค. 2563

ตำแหน่ง
• รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ต.ค. - ธ.ค. 2561

ม.ค.2562 - ธ.ค. 2563

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

นำงสำวจรูญศรี วันเกิดผล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ปฏิบตั ิงานสมทบที่ บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)

นำงสุจิตรำ สุวรรณสินพันธุ ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สังกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

นำยยงยศ ครองพำณิชย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ปฏิบตั ิงานสมทบที่ บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และเลขานุุการบริิษััท
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51

Carolina สหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• MBA, University of South

กำรอบรม
• IOD: DCP 220 (2016)

• บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

0.00114%
(45,411 หุน้ )

ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
ตำแหน่ง

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 60

ก.ค. 2559 - ก.ย. 2563 • ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบัญชี
• รักษาการ ผูจ้ ดั การอาวุโส
ต.ค. - ธ.ค. 2561
ฝ่ ายบัญชีการเงิน
• รักษาการ ผูจ้ ดั การอาวุโส
ก.ค. - ก.ย. 2561
ฝ่ ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
ต.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 • รักษาการ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบัญชี
• ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ม.ค. 2564 - ปัจจุบนั
ปฏิบตั ิงานสมทบตาแหน่ง ผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลยุทธ์และ
บริหารการเงินองค์กร
ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2563 • ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานการเงิน
• ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เม.ย. - ธ.ค. 2561
สายงานตรวจสอบ
• รักษาการ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ม.ค. - เม.ย. 2561
สายงานตรวจสอบ
ก.ค. 2557 - ธ.ค. 2560 • ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายตลาดทุน
และนักลงทุนสัมพันธ์

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
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PTTEPER-TH

นำงชนมำศ ศำสนนันทน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ปฏิบตั ิงานสมทบที่ บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท (%)
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(การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
0.00253%
(100,480 หุน้ )
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
ตำแหน่ง

ก.ค. 2562 - มี.ค. 2563 • ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายนโยบายและ
บริหารระบบบัญชี
ธ.ค. 2559 - มิ.ย. 2562 • ผูจ้ ดั การ แผนกบัญชีโครงการผลิต
นอกชายฝั่ง-ประเทศไทย
เม.ย. - พ.ย. 2559
• ผูจ้ ดั การ แผนกบัญชีลกู หนี ้
ก.ค. 2556 - มี.ค. 2559 • ผูจ้ ดั การ แผนกบัญชีรว่ มทุน

ช่วงเวลำ

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
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ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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PTTEPER-TH

3. เลขำนุกำ

นำงมนไศล ทองสำริ
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายนโยบายและ
บริหารระบบบัญชี
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท (%)
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อำยุ
(ปี )

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรมอื่น ๆ
• Corporate Secretary Program
(CSP) โดย สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• Fundamental for Corporate
Secretaries โดย สมาคม
จดทะเบียนไทย
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง โดย
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
ไม่มี

ในบริษัท (%)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น

•

ต.ค.2561 - มิ.ย. 2562
พ.ค. 2558 - ส.ค. 2562 •
มิ.ย. 2557 - เม.ย. 2558 •

•

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท. สผ.

ปตท.สผ.

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้า 63

สายงานเลขานุการบริษัท ปฏิบตั ิหน้าที่
ในตาแหน่งเลขานุการบริษัท
รักษาการ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานเลขานุการบริษัท ปฏิบตั ิหน้าที่
ในตาแหน่งเลขานุการบริษัท
รักษาการ ผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายภาษี
ผูจ้ ดั การ มาตรการภาษี

• ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ก.ย. 2562 - ส.ค. 2563

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
และผู้บริหำร
ไม่มี
ก.ย. 2563 - ปั จจุบนั

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

PTTEPER-TH

นำงมณีญำณ์ ศรีสุขุมบวรชัย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานเลขานุการบริษัท
ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

3. เลขานุการบริษทั

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
1 1
สารแนบ 2ย:ดเกี
ราย่ ละวกั
เอยี ดเกยี่ วกบั กรรมการขอษงบท
รษิ ทั ยยอ่ และบริ
ยและบรษิ ทั ั รร่ว่ วมม
เอกสารแนบ 2:เเออกกรายละเอี
สารแนบ 2 : รายย
ละเอยี บดกรรมการของบริ
เกยี่ วกบั กรรมการของบั รย่ษิ อ
ทั ยอ่ ยและบรษิษทั ท
รว่ ม1

1. บริษทั ยอ่ ย: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. มีบริษัทย่อย จานวน 82 บริษัท
1. บริษทั ยอ่ ย: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. มีบริษัทย่อย จานวน 82 บริษัท
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AAS

6
6
/
/
/
/

PTTEP
PTTEPATAT

5
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/
/

PTTEP
PTTEPAAO
AAO

4
4
/
/
/
/

PTTEP
PTTEPAAA
AAA

3
3
/
/
/
/

PTTEP
PTTEPABAB

/
/

2
2

PTTEP
PTTEPAPAP

/
/

1
1

MTA
MTA

นางสาวคณิตา ศาศวัตายุ
นางสาวคณิตา ศาศวัตายุ
Mr. Ryan Hartfield
Mr. Ryan Hartfield
Ms. Rebecca Johnston
Ms. Rebecca Johnston
นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์
นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์
นายมนตรี ลาวัลย์ชยั กุล
นายมนตรี ลาวัลย์ชยั กุล
Ms. Sirlene Santos Brêtas de Noronha
Ms. Sirlene Santos Brêtas de Noronha
Mr. José António da Cruz Mendes e Souza
Mr. José António da Cruz Mendes e Souza
หมายเหตุ: / = กรรมการ
หมายเหตุ: / = กรรมการ

PTTEP
PTTEPAOAO

รำยชื่อกรรมกำร
รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม ปตท.สผ.)
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม ปตท.สผ.)

PTTEP
PTTEPAUAU

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

/
/

/
/

13 14 15
13 14 15

/
/

ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 2 หน้า 1
เอกสารแนบ 2 หน้า 1
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CEEAL

PTTEP MZA1

CEMROL

PTTEP FH

PTTEP HK

PTTEP HKO

PTTEP MENA

PTTGLI

PTTEPO

PTTEPH

SHL

PTTEP IH

PTTEP ID

นางกฤษณา จุย้ ศิริ
Mr. Don Greenfield
นางสาวนุชอนงค์ แสงแก้ว
นายชัยพล จิรากร
นางรัชฎา เลิศวณิชย์วฒ
ั นา
Ms. Stella Kattashi
นางสาวมณฑณา ใจอุ่น
นางนาถฤดี โฆสิตาภัย
นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล
นายมนตรี ลาวัลย์ชยั กุล
นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์
นายอนุสรณ์ เทพจิตรา
นางสาวประถมาภรณ์ ดีศีลธรรม
นายลักษณ์ ธนาสมหวัง
นายสรพล อัศวเทวาเกียรติ
นายธนสิทธิ์ วิชยั ไพโรจน์วงศ์
นายนพดล ชินบุตร
นายพลสันต์ กุลละวณิชย์
นางญาดา วุฒิวร
นายกรินทร์ชยั หัตถกรรม

PTTEP CIF

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม ปตท.สผ.)

PTTEP CA

บริษัทย่อย

16
/
/

17
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/
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/
/
/

/
/

/
/
/
/
/

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

หมายเหตุ: / = กรรมการ
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PTTEP NL

ATL

PTTEP SVPC

PTTEP SD

PTTEP AG

PTTEP HV

PTTEP HL

PTTEP KV

PTTEP SV

PTTEP SA

PTTEP SMD

PTTEP ML

PTTEP SS

นายสุขสันต์ องค์วิเศษ
นายเดนกี ้ ธัชชัยชวลิต
นายนิรนั ดร โรจนสมสิทธิ์
นายนพดล พิณพิพฒ
ั น์
นางสาวคณิตา ศาศวัตายุ
นายกิตติศกั ดิ์ หิรญ
ั ญะประทีป
นายดิษฐพล สุทธิโอสถ
นายดิเรก หวังอุดมสุข
นายอนันท์ ชลชวลิต
นายกรินทร์ชยั หัตถกรรม
นายพีระพงศ์ ไชยลาโภ
นายชยงค์ บริสทุ ธิ์สวัสดิ์
นายพรเทพ คงคาเพชรวรรณ
นายประวัติ ทองอินทร์
นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล

JV Marine

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม ปตท.สผ.)

PTTEP AI

บริษัทย่อย
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หมายเหตุ: / = กรรมการ

เอกสารแนบ 2 หน้า 2

เอกสารแนบ 2 หน้าเอกสารแนบ
2
2 หน้า 3
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PKC

PANG

POGHC

PTTEP MEP

CPOC

PTTEP NH

PTTEP BI

PTTEP NC

NATUNA

PGH

PEC

POC

PGC

นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล
นายกรินทร์ชยั หัตถกรรม
นายอนันท์ ชลชวลิต
นายดิเรก หวังอุดมสุข
Mr. António José da Costa Silva
* อยู่ระหว่างดาเนินการปิ ดบริษัท
Mr. Fernando António da Silva Barata Alves
Mr. Alfredo Coelho Ferreira dos Santos
นางศุภมิตรา ด่านพานิช
นายปิ ยะ วิจิตรจรรยา
นายมนตรี ลาวัลย์ชยั กุล
นายฉลองรัฐ ยะอนันต์
นางกฤษณา จุย้ ศิริ
Mr. Ronald Posthumus
Vistra Management Services
(Netherlands) B.V.
Mrs. Yvonne Maria Wimmers-Thenus
Mr. Marinus Carel Eduard van Gendt
นายคมสัน เตชะพานิช

46
/
/

PBC

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม ปตท.สผ.)

PTTEP SM

บริษัทย่อย
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PTTEP G7

PTTEPS

Orange

PTTEP BC

PTTEP EH

PTTEP ED

EP-Tech

EnCo

PTTGL

ARV

62
/
/
/
/

PTTEPI

61
/
/
/
/

PTTEP TC

PSP

นายอนันท์ ชลชวลิต
Mr. António José da Costa Silva
Mr. Fernando António da Silva Barata Alves
Mr. Alfredo Coelho Ferreira dos Santos
นายอดิศร สมาธิมานันท์
นางสาวพึงใจ จิตตเสวี
นายอนุตรา บุนนาค
นายนพดล ชินบุตร
นายจุฬา มานนท์
นายนิรนั ดร โรจนสมสิทธิ์
นายเดนกี ้ ธัชชัยชวลิต
นายวีระวัฒน์ อ่วมสร้อย
นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล
นางญาดา วุฒิวร
นางนาถฤดี โฆสิตาภัย
นางสาวคณิตา ศาศวัตายุ
นายกิจชัย ปี ติวิวฒ
ั น์
นายบัณฑิต พัฒนศักดิ์
นายชยงค์ บริสทุ ธิ์สวัสดิ์
นายธนสิทธิ์ วิชยั ไพโรจน์วงศ์
นายอนุสรณ์ วุฒิเจริญ
นายมนตรี ลาวัลย์ชยั กุล
นายบัณฑิต เอือ้ อาภรณ์
นายสุขสันต์ องค์วิเศษ
นางชนมาศ ศาสนนันทน์
นายมานพ ธรรมสิริอนันต์

PSC

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม ปตท.สผ.)

PTTEP Services

บริษัทย่อย
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หมายเหตุ: / = กรรมการ

เอกสารแนบ 2 หน้า 4

2 หน้า 5
เอกสารแนบ 2 หน้าเอกสารแนบ
4

/
/
/
/
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PTTEP SP

APICO

APICO KH

ZEAQUEST

นายธนา สราญเวทย์พนั ธุ์
นายอาทิตย์ ชีวะเกตุ
นายสุพจน์ เลิศสกุลทรัพย์
นางสาวฉวีวรรณ จิระราชวโร
นายอนันท์ ชลชวลิต
นางรัชฎา เลิศวณิชย์วฒ
ั นา
นายอนุตรา บุนนาค
นายนพดล ชินบุตร
PTTEP IH
PTTEP ID
APICO
นางสาวสุวิมล คุณาฤทธิพล

76
/
/

Cove

ATi

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม ปตท.สผ.)

APICO KL

บริษัทย่อย
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82
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หมายเหตุ: / = กรรมการ
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รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
56-1
ประจำปี
บริิษััท ปตท.สำำแบบ
�รวจและผลิิ
ตปิิโOne
ตรเลีียมReport
จำำ�กััด (มหาชน)
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2. บริษทั ร่วม: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. มีบริษัทร่วม จานวน 20 บริษัท

6

MOZ LNG1 Financing

5

MOZ LNG1 Holding

POHOL

4

MZ LNG 1

SPSE

3

AGP

E2FsSO

2

OLNG

MGTC

1

PDO

นายพงศธร ทวีสนิ
นายมนตรี ลาวัลย์ชยั กุล
นายสุขสันต์ องค์วิเศษ
นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล
นายเดนกี ้ ธัชชัยชวลิต
นายดิษฐพล สุทธิโอสถ
นางปริยฉัตร อุนคานนท์*
นายศิรพิ งษ์ เฟื่ องลิขิต
Mr. António José da Costa Silva
Mr. Fernando António da Silva Barata Alves
นายอนันท์ ชลชวลิต
นางพัชรา รมยะนันทน์
นางสาวนุชอนงค์ แสงแก้ว

B8/32 Partners

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม ปตท.สผ.)

PTT Digital

บริษัทร่วม

7
/

8
/

9

10

11

12

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ: / = กรรมการ
* = Alternate Director
มี 8 บริษัท ไม่มีกรรมการที่เป็ นตัวแทนของ ปตท.สผ. ได้แก่
1) TPC, Asia Pacific Marine Service และ PL9SB กากับดูแลโดยผ่านทางการเป็ นผูถ้ ือหุน้
2) HV JOC, HL JOC, GBRS และ LAL กากับดูแลโดยผ่านทางคณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
3) OLNG (ผูถ้ ือหุน้ ) จะแต่งตัง้ กรรมการ QLNG หมุนเวียนเปลี่ยนเป็ นรายปี

เอกสารแนบ 2 หน้า 7

นำงสำวญำณินี วจีประทับจิต
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานตรวจสอบ ปตท.สผ.
•

•

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงำน
IIA Thailand Annual Conference 2020 “IA's New Value
ม.ค. 2564 - ปัจจุบนั
• ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
Proposal during and after the Crisis”, สมาคมผูต้ รวจสอบ
สายงานตรวจสอบ ปตท.สผ.
ภายในแห่งประเทศไทย
พ.ย. 2562 - ธ.ค. 2563 • ผูเ้ ชี่ยวชาญ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
The Divestment and Post Merger Integration, EY
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มอบหมายให้ช่วย
International Asset Audit, EY
ปฏิบตั ิงานด้านงานตรวจสอบ ปตท.สผ.
สัญญาแบ่งปั นผลผลิต (PSC) แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย
ม.ค.- ต.ค. 2562
• รักษาการ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หมายเลข G1/61 และ G2/61, ปตท.สผ.
สายงานตรวจสอบ ปตท.สผ.
M&A Cycle for Internal Auditors, PwC
ก.ค.- ธ.ค. 2561
• รักษาการ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
M&A and Divestment Process, ปตท.สผ.
สายงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
Overview on Laws & Regulations relating to
ปตท.สผ.
State Enterprises, ปตท.สผ.
ก.ค. 2558 - มิ.ย. 2561 • ผูจ้ ดั การอาวุโส สังกัดสายงานโครงการ
Block Chain Community Bound, ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ระหว่างประเทศ และปฏิบตั ิงานสมทบตาแหน่ง
(Big Data) และการวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics),
Senior Manager, Business Support Division
และระบบธนาคารมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (BOT Cyber Security),
บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company
ธนาคารแห่งประเทศไทย
Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย, ปตท.สผ.
Stakeholders in the Supply Chain Management,
พ.ย. 2554 - มิ.ย. 2558
• ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบริการธุรกิจ
CP Training Consortium Ltd
โครงการเมียนมา ปตท.สผ.
EP-LEAD III Leadership Development Program, IMD
GRC Online Training: Anti-Corruption, ปตท.สผ.
กำรอบรม
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

•

•

•

•

•

•

•

(บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•
• บัญชีบณ
ั ฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย •

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

รายละเอียดเกยี่ วกบั หวั หนา้ งานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ณ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 มดี งั นี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

1.

เอกสารแนบ 3: รายละเอยี ดเกยี่ วกับหวั หนา้ งานตรวจสอบภายในและหวั หน้างานกำกับดแู ลการปฏบิ ตั งิ านของบรษิ ทั
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เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหนา้ งานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั

นำงจุติมำ ลลิตกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานตรวจสอบ ปตท.สผ.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• บริหารธุรกิจบัณฑิต

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

เอกสารแนบ 3 หน้า 2

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงำน
พ.ย. 2562 - ธ.ค. 2563
• ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานตรวจสอบ ปตท.สผ.
ม.ค. - ต.ค. 2562
• ผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านงานตรวจสอบ
สายงานตรวจสอบ ปตท.สผ.
เม.ย. 2560 - ธ.ค. 2561
• ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายกลยุทธ์และมาตรฐาน
การจัดการซัพพลายเชน ปตท.สผ.
ม.ค. 2558 - มี.ค. 2560
• ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายจัดหาและสัญญา
ปตท.สผ.
ก.พ. 2554 - ธ.ค. 2557
• ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายจัดหา ปตท.สผ.
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Now and Tomorrow of Internal Audit, Wolters Kluwer
IIA Thailand Annual Conference 2020 “IA's New Value
Proposal during and after the Crisis”, สมาคมผูต้ รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย
The Divestment and Post Merger Integration, EY
International Asset Audit, EY
สัญญาแบ่งปั นผลผลิต (PSC) แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย
หมายเลข G1/61 และ G2/61, ปตท.สผ.
M&A Cycle for Internal Auditors, PwC
M&A and Divestment Process, ปตท.สผ.
Overview on Laws & Regulations relating to
State 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
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 I Leadership Development Program, IMD

• Touchstone Research for Internal Audit: A Look at the

กำรอบรม

ทัง้ นี ้ รายละเอียดของนางจุตมิ า ลลิตกุล หัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - ธันวาคม 2563 มีดงั นี ้
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นำยคเณศ ทรัพย์บุญรอด
ผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ ายบรรษัทภิบาล
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
และการควบคุมภายใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• LL.M., University of
Pennsylvania

• นิติศาสตรบัณฑิต

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

•

•

•

•

•

International (CCEP-I)
New Trade Competition Act
FCPA and UK Bribery Act
PTTEP Digital Booster Program, IMD
Storytelling for Leaders
TDGP 2.0 ภาคปฏิบตั ิของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(รุน่ ที่ 3)

• Certified Compliance & Ethics Professional

กำรอบรม

รายละเอยี ดเกยี่ วกับหวั หนา้ งานกำกบั ดแู ลการปฏิบัตงิ านของ ปตท.สผ. ณ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 มดี งั นี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

2.
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 หน้า 3

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงำน
• ผูจ้ ดั การอาวุโส
ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั
ฝ่ ายบรรษัทภิบาล การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
และการควบคุมภายใน ปตท.สผ.
• ผูจ้ ดั การอาวุโส
ต.ค. 2561 - ธ.ค. 2561
ฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ปตท.สผ.
2556 - ก.ย. 2561
• ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ช่วงเวลำ

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
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เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

337

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 4:เอรายละเอี
กสารแนบย4ดเกี
: ราย่ ยวกั
ละเบอยีรายการประเมิ
ดเกี่ยวกบั รายกนาราคาทรั
รประเมินพ
ราย์คสานิทรพ
ั ย์สิน
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 หน้า 1
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เอกสารแนบ 5: การก�ำกั
บดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
เอกสารแนบ 5: การกำกบั ดแู ลกจิ การทดี่ แี ละจริยธรรมธรุ กจิ
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กาหนดให้ “การกากับดูแลกิจการ
ที่ดีแ ละจริยธรรมธุรกิจ” ของกลุ่ม ปตท.สผ. มีฐานะเป็ นระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยเปิ ดเผยรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของ
ปตท.สผ. ที่ https://www.pttep.com/th/Aboutpttep/Publications/download.aspx?Content=4507

เอกสารแนบ 4 หน้า 1

เอกสารแนบ 6: รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำำ�ปีี 2563 / แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ปตท.สำำ
�รวจและผลิิ
ปิิโตรเลีีReport
ยม จำำ�กััด (มหาชน)
แบบ
56-1 ตOne
ประจำปี
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เอกสารแนบ 6: รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 6: รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ” หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ”

เอกสารแนบ 6 หน้า 1

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 6, 19-36
เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2537 4000
โทรสาร: 0 2537 4444
www.pttep.com
www.facebook.com/pttepplc

ภาพปก:
แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช ตั้งอยู่ในอ่าวไทย เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งแรก
ที่ดำ�เนินการโดยคนไทย และสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ
มาแล้วกว่า 27 ปี
ปกรายงานฉบัับนี้้�ใช้้กระดาษ Green Card ผลิิตจากเยื่่�อหมุุนเวีียน (Eco Fiber) 100%
ส่่วนกระดาษเนื้้�อในผลิิตจากกระบวนการที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
และพิิมพ์์ด้้วยหมึึกที่่�ผลิิตจากฐานน้ำำ��มัันพืืช (Soy Ink)

สแกนเพื่่�อเข้้าสู่่�
เว็็บไซต์์ ปตท.สผ.

