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สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
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สารบัญ
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7. โครงสรางเงินทุน
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9. การควบคุมภายใน
10. รายการระหวางกัน
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36
78
99
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวม
เอกสารแนบ 3 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจการสํารวจและผลิตตามมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา
ฉบับที่ 69 (FAS 69)
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ขอมูลสรุป
“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี”้
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สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1.
1.1

ขอมูลทั่วไป

ขอมูล ปตท.สผ.
ชื่อบริษัท
สถานที่อยู
สํานักงานใหญ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.
เลขที่ 555/1 ศูนยเอนเนอรยคี่ อมเพล็กซ อาคารเอ ชัน้ ที่ 6, 19-36
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประเภทธุรกิจ
สํารวจและผลิตปโตรเลียม และลงทุนในธุรกิจตอเนื่อง
เลขทะเบียนบริษัท 0107535000206
โทรศัพท
66 (0) 2537-4000
โทรสาร
66 (0) 2537-4444
เว็บไซต
www.pttep.com
อีเมล
ติดตอกรรมการอิสระ independentdirector@pttep.com
ติดตอนักลงทุนสัมพันธ IR@pttep.com
ติดตอเลขานุการบริษัท corporatesecretary@pttep.com
ทุนจดทะเบียน
3,969,985,400 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 3,969,985,400 หุน
มูลคาหุน ละ 1 บาท
ทุนชําระแลว
3,969,985,400 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 3,969,985,400 หุน
มูลคาหุน ละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
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1.2 ขอมูลบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปตท.สผ. มีบริษัทยอยทั้งหมด 59 แหง โดยทุกบริษทั ยอยมีสถานที่อยูสํานักงาน โทรศัพท และโทรสาร เชนเดียวกับ ปตท.สผ. ตามขอ
1.1 และมีรายชื่อกรรมการของแตละบริษัทตามเอกสารแนบ 2
ที่

ชื่อบริษัท

ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
1.
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2.
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ชื่อยอ

จํานวนหุน ที่จําหนาย
ไดแลว

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ.ส.

2,000 ลานหุน
1 ลานหุน

10 บาท
100 บาท

หุนสามัญ
หุนสามัญ

3.
4.
5.

บริษัท ปตท.สผ. อันดามัน จํากัด
PTTEP MEA Limited
PTTEP Offshore Investment Company Limited

ปตท.สผ. อันดามัน
PTTEP MEA
PTTEPO

100,000 หุน
50,000 หุน
6,667 หุน

10 บาท
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited
PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited
PTTEP Hoang-Long Company Limited
PTTEP Hoan-Vu Company Limited
PTTEP Oman Company Limited
PTTEP Algeria Company Limited
PTTEP Iran Company Limited
PTTEP Bahrain Company Limited
PTTEP Holding Company Limited

PTTEP SV
PTTEP KV
PTTEP HL
PTTEP HV
PTTEP OM
PTTEP AG
PTTEP IR
PTTEP BH
PTTEPH

50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน

1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

PTTEPTC

ผูถือหุน

ปตท.สผ. 100%
ปตท.สผ.
51%
PTTEPO
49%
ปตท.สผ.ส. 100%
ปตท.สผ. 100%
ปตท.สผ. 75%
ปตท.สผ.อ. 25%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEP OM 100%
PTTEP OM 100%
PTTEPO 100%

สวนที่ 1 หนา 2
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1

ที่

ชื่อบริษัท

ชื่อยอ

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

ผูถือหุน

PTTEP ID
PTTEPB
PTTEP SM
PTTEP AI
PTTEPR
PTTEP SAER
PTTEP BD
PTTEP SA
PTTEP NZ
PTTEP IH
ออเรนจ

จํานวนหุน ที่จําหนาย
ไดแลว
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
1 ลานหุน

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

PTTEP Indonesia Company Limited
PTTEP Bengara I Company Limited
PTTEP Semai II Limited
PTTEP Africa Investment Limited1
PTTEP Rommana Company Limited
PTTEP Sidi Abd El Rahman Company Limited
PTTEP Bangladesh Limited
PTTEP South Asia Limited
PTTEP New Zealand Limited
PTTEP International Holding Company Limited
บริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด

1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
100 บาท

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

PTTEP AU
PTTEP AO

50,000 หุน
50,000 หุน

1 ดอลลารออสเตรเลีย
1 ดอลลารออสเตรเลีย

หุนสามัญ
หุนสามัญ

PTTEPH 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP ID 100%
PTTEPH 100%
PTTEP AI 100%
PTTEP AI 100%
PTTEPH 100%
PTTEPH 100%
PTTEPH 100%
PTTEPH 100%
PTTEPO 53.9496%
บ. โมเอโกะ อินเตอร
เนชันแนล บี.วี.
36.0504%
คริสเอ็นเนอรยี่ (กัลฟ
ออฟ ไทยแลนด) จํากัด
10%
PTTEPH 100%
PTTEP AU 100%

26.
27.

PTTEP Australia Pty Ltd
PTTEP Australia Offshore Pty Ltd

เดิมชื่อ PTTEP Egypt Company Limited
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ที่
28.
29.
30.

ชื่อบริษัท
PTTEP Australia Perth Pty Ltd
PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd
PTTEP Australasia Pty Ltd

ชื่อยอ
PTTEP AP
PTTEP AB
PTTEP AA

จํานวนหุน ที่จําหนาย
ไดแลว
50,000 หุน
50,000 หุน
409,895,440 หุน

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

31.

PTTEP Australasia (Finance) Pty Ltd

PTTEP AAF

1 หุน

1 ดอลลารออสเตรเลีย
1 ดอลลารออสเตรเลีย
ราคาแตกตางกัน2
(ราคาเฉลี่ย 0.4895
ดอลลารออสเตรเลีย)
0.4957 ดอลลาร
ออสเตรเลีย
0.4895 ดอลลาร
ออสเตรเลีย
1 ดอลลารออสเตรเลีย

32.
33.

PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Ltd
Tullian Pty Ltd

PTTEP AAP
PTTEP AAT

10 หุน
1 หุน

34.
35.
36.

PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd
PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd

PTTEP AAO
PTTEP AAA
PTTEP AAS

106,686,517 หุน
1,700,000 หุน
10 หุน

40,000,000 หุน
1,575,000 หุน

ผูถือหุน
PTTEPH 100%
PTTEP AP 100%
PTTEP AB 100%

หุนบุริมสิทธิ
หุน B3
หุนสามัญ

PTTEP AA 100%

1 ดอลลารออสเตรเลีย
1 ดอลลารออสเตรเลีย

หุนสามัญ
หุนสามัญ

PTTEP AA 100%
PTTEP AAP 100%

0.20 ดอลลารออสเตรเลีย
2 ดอลลารออสเตรเลีย
1 ดอลลารออสเตรเลีย

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

PTTEP AAP 100%
PTTEP AAO 100%
PTTEP AAO 100%

2

คิดเปนมูลคา 200,631,256.48 ดอลลารออสเตรเลีย (รวมกับหุนบุริมสิทธิ์มูลคา 19,826,452.31 ดอลลารออสเตรเลีย และหุน B มูลคา 770,914.25 ดอลลารออสเตรเลีย จะมีมูลคาหุนรวม
เปนเงินทั้งสิ้น 221,288,623.04 ดอลลารออสเตรเลีย)
3
หุนบริษัทประเภทหนึ่งที่ออกใหสําหรับพนักงานในโครงการ Employee Share Option Plan (ESOP) ซึ่งตอมา PTTEP AB ไดรับซื้อไวทั้งหมด
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ที่

ชื่อบริษัท

37.

PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

PTTEP FLNG Holding Company Limited
JV Shore Base Limited5
PTTEP Netherland Holding Limited
JV Marine Limited
PTTEP South Mandar Limited
PTTEP South Sageri Limited
PTTEP Sadang Limited
PTTEP Malunda Limited
PTTEP Netherlands Coöperatie U.A.

47.
48.

PTTEP Canada Limited
Cove Energy Limited7

ชื่อยอ
PTTEP AT

จํานวนหุน ที่จําหนาย
ไดแลว
50 หุน

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

PTTEP FH
JV Shore Base
PTTEP NL
JV Marine
PTTEP SMD
PTTEP SS
PTTEP SD
PTTEP ML
PTTEP NC

10,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
-6

ไมมีกําหนด Par Value 4
(ราคาเฉลี่ย 827,048.78
ดอลลารออสเตรเลีย)
1 ดอลลารฮองกง
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
-

PTTEP CA
Cove

1,017,891,500 หุน
508,912,947 หุน

1 ดอลลารแคนาดา
1 ปอนดสเตอริง

ผูถือหุน

หุนสามัญ

PTTEP AB 100%

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
-

หุนสามัญ
หุนสามัญ

PTTEP IH
PTTEP IH
PTTEP IH
PTTEP IH
PTTEP ID
PTTEP ID
PTTEP ID
PTTEP ID
PTTEP IH
0.00005%
PTTEP NL
99.99995%
PTTEP NC
PTTEP AI

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%

4

PTTEP AB เขาซื้อหุน PTTEP AT ทั้งหมด 50 หุน คิดเปนมูลคา 41,352,439 ดอลลารออสเตรเลีย
เดิมชื่อ PTTEP Brazil Holding Limited
6
PTTEP NC มี Member Contribution เปนเงินจํานวน 1,000,050,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
5
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ที่

ชื่อบริษัท

ชื่อยอ

49.
50.

52.

Cove Energy East Africa Limited
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore
Limited
Cove Energy Mozambique Rovuma Offshore
Limited
Cove Energy Kenya Limited

53.
54.

Cove Mozambique Terra Limitada
Cove Mozambique Energia Limitada

51.

7

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

CEEAL
CEMROL

จํานวนหุน ที่จําหนาย
ไดแลว
1,000 หุน
1,000 หุน

ผูถือหุน

1 ยูโร
1 ยูโร

หุนสามัญ
หุนสามัญ

Cove
CEEAL

100%
100%

CEMROFL

1,000 หุน

1 ยูโร

หุนสามัญ

CEEAL

100%

CEKL

1,000 หุน

100 ชิลลิงเคนยา

หุนสามัญ

CMTL
CMEL

50,000 หุน
50,000 หุน

1 เหรียญโมซัมบิก
1 เหรียญโมซัมบิก

หุนสามัญ
หุนสามัญ

CEEAL
99.9%
Cove
0.1%
CEMROL 100%
CEMROFL 100%

PTTEP AI เขาซื้อหุน Cove ทั้งหมด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555
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ที่

ชื่อบริษัท

ชื่อยอ

ธุรกิจบริการ
55. บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด
พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส
(ใหบริการสนับสนุนบุคลากร)
56. Andaman Transportation Limited
ATL
(ลงทุนในทอขนสงกาซสําหรับโครงการพมา)
57. PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company
PTTEP SVPC
Limited
(ลงทุนในทอขนสงกาซสําหรับโครงการเวียดนาม)
58. PTTEP Australia International Finance Pty Ltd
PTTEP AIF
(จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของ ปตท.สผ.)
59. PTTEP Canada International Finance Limited
PTTEP CIF
(จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของ ปตท.สผ.)

8

จํานวนหุน ที่จําหนาย
ไดแลว

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

ผูถือหุน

100,000 หุน

10 บาท

หุนสามัญ

62,500 หุน

1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หุนสามัญ

50,000 หุน

1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หุนสามัญ

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.อ.
PTTEPO
MOGE
PTTEPH

50,000 หุน

1 ดอลลารออสเตรเลีย

หุนสามัญ

PTTEP AP 100%

50,000 หุน

1 ดอลลารแคนาดา

หุนสามัญ

PTTEP NC 100%

25%
75%
80%
20%8
100%

Myanmar Oil and Gas Enterprise เขาถือหุนใน ATL เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555

PTTEPTC

สวนที่ 1 หนา 7

แบบ 56-1 ประจําป 2555
1.3 ขอมูลบริษัทรวม (รวมถึงนิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตัง้ แตรอยละ 10 ขึ้นไป)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปตท.สผ. มีบริษัทรวมทัง้ หมด 17 แหงและมีรายชื่อกรรมการของแตละบริษัทตามเอกสารแนบ 2 ดังนี้
ที่

ชื่อบริษัท

1.

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

2.

สํานักงานใหญ: เลขที่ 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ อาคารเอ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท: 66 (0) 2140-1000
โทรสาร: 66 (0) 2 140-1122
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
สํานักงานใหญ: เลขที่ 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ อาคารเอ ชั้น 4-5 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
โทรศัพท: 66 (0) 2537- 3456
โทรสาร: 66 (0) 2537- 2935

PTTEPTC

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

เอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ

ใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

พีทีที ไอซีที

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
180 ลานหุน

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

ผูถือหุน

10 บาท

หุนสามัญ

ปตท.สผ. 50%
ปตท. 50%

15 ลานหุน

10 บาท

หุนสามัญ

ปตท.สผ. 20%
ปตท. 20%
ปตท. โกลบอลเคมิคอล
40%
ไทยออยล 20%

สวนที่ 1 หนา 8

แบบ 56-1 ประจําป 2555
ที่

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

3.

Carigali – PTTEPI Operating Company
Sendirian Berhad
สํานักงานใหญ: Tower 1, Petronas Twin
Towers, Kuala Lumpur City Center,
50088, Kuala Lumpur, Malaysia
โทรศัพท: (603) 2782-2555
โทรสาร: (603) 2713-9877
Moattama Gas Transportation Company

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

CPOC

จํานวนหุน ที่
ราคาตอหุน
จําหนายไดแลว
350,000 หุน
1 ริงกิตมาเลเซีย

ทอขนสงกาซในพมา

MGTC

1,000,000 หุน

4.

สํานักงานใหญ: No.5 Sacred Tooth Relic
Lake Avenue, Punn Pin Gone Quarter No. 5,
Mayangon Township, Yangon, Union of
Myanmar
โทรศัพท: (951) 650-977, 660-466
โทรสาร: (951) 650-478, 650-479

PTTEPTC

0.03 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

ชนิดของหุน

ผูถือหุน

หุนสามัญ

ปตท.สผ.อ. 50%
PCJDA Limited 50%

หุนสามัญ

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

สวนที่ 1 หนา 9

แบบ 56-1 ประจําป 2555
ที่
5.

ชื่อบริษัท
Taninthayi Pipeline Company LLC

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

ทอขนสงกาซในพมา

TPC

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

บี 8/32
พารทเนอร

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
100,000 หุน

สํานักงานใหญ: 16 Shwe Taung Kyar
Bahan, Yangon, Union of Myanmar
โทรศัพท: (951) 526-411-4
โทรสาร: (951) 525 – 698

6.

บริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด
สํานักงานใหญ: 19 อาคารไทยพาณิชย
ปารค พลาซา อีสต อาคาร 3 ชั้น 5 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท: 66 (0) 2545-5555
โทรสาร: 66 (0) 2545-5554

PTTEPTC

110,000 หุน

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

ผูถือหุน

1 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

หุนสามัญ

100 บาท

หุนสามัญ

PTTEPO 19.31784%
Petronas Carigali
Myanmar (Hong
Kong) Ltd
40.91018%
MOGE 20.45414%
Nippon Oil
Exploration
(Myanmar) Ltd
19.31784%
PTTEPO 25.0009%
MOECOI 16.7064%
KrisEnergy 4.6346%
Chevron 53.6581%
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ที่

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

7.

Hoang Long Joint Operating Company

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

HL JOC

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
-9

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

8.

สํานักงานใหญ: Suite 2001, Me Linh Point
Tower, 2 Ngo Duc Ke Street, District 1,
Ho Chi Mihn City, S.R. Vietnam
โทรศัพท: (848) 3829-9359
โทรสาร: (848)-3822-6106
Hoan-Vu Joint Operating Company

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

HV JOC

-9

-

-

-

-

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

PTTEP HV 25%
PVEP 50%
SOCO 25%

ฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศ

-

600 หุน

1 ดอลลาร
ออสเตรเลีย

หุนสามัญ

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

ผูถือหุน

โทรศัพท: (848) 3823-9525
โทรสาร: (848)-3823-9526
9.

9

Shoreair Pty Limited
สํานักงานใหญ: Level 1, 40 Cavenagh St,
Darwin, Northern Territory, Australia
โทรศัพท: (61) 8-8922-0930
โทรสาร: (61) 8-8922-0910

PTTEP AAO 50%
Arthur Hamilton
41.667%
Alex Wood 8.333%

ไมมีการออกหุน แตสัดสวนการถือหุนในบริษัทเปนไปตามสัดสวนการถือแปลงสัมปทาน

PTTEPTC
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ที่

ชื่อบริษัท

10. Troughton Island Pty Ltd
สํานักงานใหญ: Level 1, 40 Cavenagh St,
Darwin, Northern Territory, Australia

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

-

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
100 หุน

ฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศ
สํารอง

1 ดอลลาร
ออสเตรเลีย

หุนสามัญ

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

GBRS

-10

-

-

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม

PTT FLNG

1,000 หุน

10 ดอลลาร
ฮองกง

หุนสามัญ

ผูถือหุน
PTTEP AAO 50%
Arthur Hamilton 44%
Alex Wood 6%

โทรศัพท: (61) 8-8922-0930
โทรสาร: (61) 8-8922-0910
11. Groupement Bir Seba
สํานักงานใหญ: Lot No.1, Lotissement
Belle Vue-Hydra, Algiers, Algeria

PTTEP AG 35%
PVEP 40%
Sonatrach 25%

โทรศัพท: (213) 2194-5325 / 26 / 27
โทรสาร: (213) 2194-5320 / 22
12. PTT FLNG Limited
สํานักงานใหญ: 1401 Hutchison House,
10 Harcourt Road, Hong Kong
โทรศัพท: (852) 2846 1888
โทรสาร: (852) 2845 0476

10

PTTEP FH 50%
PTT International
(Singapore)
Company Pte. Ltd.
50%

ไมมีการออกหุน แตสัดสวนการถือหุนในบริษัทเปนไปตามสัดสวนการถือแปลงสัมปทาน

PTTEPTC
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ที่

ชื่อบริษัท

13. Erawan 2 FSO Bahamas Ltd.

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

ใหเชาเรือ FSO

Erawan 2
FSO
Bahamas

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

KKD Oil
Sands

ใหบริการการเดินทางทางอากาศ

LAL

สํานักงานใหญ: Ocean Centre, Montagu
Foreshore, East Bay Street, Nassau, New
Providence, Bahamas
P.O. Box SS-19084, Nassau,
New Providence, Bahamas
โทรศัพท: โทรสาร: 14. KKD Oil Sands Partnership11
สํานักงานใหญ: Suite 3600, 308 – 4th Ave
S.W., Calgary, Alberta T2P 0H7, Canada

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
100

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

1 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

หุนสามัญ

Chevron Global
Energy Inc. 65.91%
JV marine Ltd.
13.11% MOECO
20.98%

1,570,000 หุน

ไมมีกําหนด
Par Value

หุน
(ของหาง
หุนสวน)

Statoil Canada Ltd.
60%
PTTEP CA 40%
(เปนหุนสวนของหาง
หุนสวน)

200 หุน

ไมมีกําหนด
Par Value

หุนสามัญ

Statoil Canada Ltd.
48%
PTTEP CA 32%
FCCL Partnership
32%

โทรศัพท: (403) 234-0123
โทรสาร: (403) 234-0103
15. Leismer Aerodrome Limited
สํานักงานใหญ: Suite 3600, 308 – 4th Ave
S.W., Calgary, Alberta T2P 0H7, Canada
โทรศัพท: (403) 234-0123
โทรสาร: (403) 234-0103
11

ผูถือหุน

เดิมชื่อ Statoil Canada Partnership

PTTEPTC
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ที่

ชื่อบริษัท

16. บริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จํากัด
สํานักงานใหญ: 19 อาคารไทยพาณิชย
ปารค พลาซา อีสต ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท: 66 (0) 2545-5555
โทรสาร: 66 (0) 2545-5454

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

ฐานสนับสนุนการปฏิบัติการ
ปโตรเลียม ทาเรือ และ คลังสินคา

NST Supply
Base

ใหเชาเรือ FSO

Asia Pacific
Marine
Services

17. Asia Pacific Marine Services (EF) B.V.
สํานักงานใหญ: Naritaweg 165 Telestone
8, Amsterdam, The Netherlands

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
1,000,00012

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

ผูถือหุน

1,000 บาท

หุนสามัญ

18,000

1 ยูโร

หุนสามัญ

บริษัท เชฟรอนประเทศ
ไทยสํารวจและผลิต
จํากัด. 62.86%
MOECO 20.58%
JV Shore Base
15.67%
บริษัท คริสเอ็นเนอรยี่
อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) โฮลดิ้ง
0.56%
บริษัท พลังโสภณ
จํากัด 0.33%
Erawan 2 FSO
Bahamas Ltd. 100%

โทรศัพท: โทรสาร: -

12

เพิ่มทุนเปน 1,000,000,000 บาท เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2555

PTTEPTC
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1.4 บุคคลอางอิง
(1) นายทะเบียนหลักทรัพย
ชื่อ

บริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท

0-2229-2800

TSD Call center

0-2229-2888

โทรสาร

0-2654-5427

Email

TSDCallCenter@set.or.th

เว็บไซต

http://www.tsd.co.th

(2) นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนจายเงิน
หุนกูสกุลบาท
1.

หุนกู 2,500 ลานบาท ออกขายเดือนมีนาคม 2546

2.

หุนกู 40,000 ลานบาท ออกขายเดือนพฤษภาคม 2552

3.

หุนกูดอยสิทธิที่มลี ักษณะคลายทุน 5,000 ลานบาท ออกขายเดือนมิถุนายน 2555

ชื่อ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง

ชั้น 5A เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท

+66-2299-1536, +66-2299-1321

โทรสาร

+66-2242-3270

ผูแทนผูถือหุนกู
1.

หุนกู 40,000 ลานบาท ออกขายเดือนพฤษภาคม 2552

2.

หุนกูดอยสิทธิที่มลี ักษณะคลายทุน 5,000 ลานบาท ออกขายเดือนมิถุนายน 2555

ชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง

ชั้น 2 - 3 อาคาร 2 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท
PTTEPTC

+66-2256-2316
สวนที่ 1 หนา 15

แบบ 56-1 ประจําป 2555
โทรสาร

+66-2256-2401, +66-2256-2402

หุนกูสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา
Trustee
1.

หุนกู 500 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ออกขายเดือนกรกฎาคม 2553

2.

หุนกู 700 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ออกขายเดือนเมษายน 2554

ชื่อ

BNY Mellon Corporate Trust

ที่ตั้ง

BNY Mellon Corporate Trust, 1 Temasek Avenue, #03-01 Millenia
Tower, Singapore 039192

โทรศัพท

+65-6432-0351, +65-6432-0354, +65-6432-0356

โทรสาร

+65-6883-0338

3.

หุนกู 500 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ออกขายเดือนมิถุนายน 2555

ชื่อ

Citicorp International Limited

ที่ตั้ง

55/F, One Island East, 18 Westlands Road, Island East, Hong Kong

โทรศัพท

+852-3419-8839

โทรสาร

+852-2323-0279

นายทะเบียนและผูแทนผูถอื หุนกู
หุนกู 200 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ออกขายเดือนสิงหาคม 2553
ชื่อ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง

เลขที่ 333 ชั้น 24 หนวยงานปฏิบัติการหลักทรัพย ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10500

โทรศัพท

+66-2230-1894

โทรสาร

+66-2636-5697

PTTEPTC
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ตั๋วแลกเงิน
นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนจายเงิน
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นแบบสินเชื่อหมุนเวียน (revolving credit) วงเงิน 50,000 ลานบาท
ชื่อ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง

ชั้น 5A เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท

+66-2299-1536, +66-2299-1321

โทรสาร

+66-2242-3270

เงินกู
Facility Agent
1.

เงินกู 500 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ทําสัญญาเมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2553

ชื่อ

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

ที่ตั้ง

6/F., AIA Central, 1 Connaught Road, Central, Hong Kong

โทรศัพท

+852-2823-6698, +852-2823-6691-3

โทรสาร

+852-2823-6686

2.

เงินกู 300 ลานดอลลารแคนาดา ทําสัญญาเมื่อเดือนมีนาคม 2555

ชื่อ

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

ที่ตั้ง

7-8/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street,
Central, Hong Kong

โทรศัพท

+852-2206-2130

โทรสาร

+852-2206-2988

3.

เงินกู 950 ลานปอนดสเตอรลิง ทําสัญญาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555

ชื่อ

UBS AG, Singapore Branch

ที่ตั้ง

5 Temasek Boulevard, #18-00 Suntec Tower Five, Singapore 038985

โทรศัพท

+65-6495-5617, +65-6495-5616

โทรสาร

+65-6495-8609
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หุนสามัญ
Process Agent
ชื่อ

CT Corporation System

ที่ตั้ง

111 8th Avenue New York, New York, United States 10011

โทรศัพท

+1-213-337-4605

โทรสาร

+1-213-614-7903

Financial Derivatives
Cross Currency and Interest Rate Swap Counter Party
หุนกู 2,500 ลานบาท ออกขายเดือนมีนาคม 2546
ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)

หนวยงาน

ฝายธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)

ที่ตั้ง

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10400

โทรศัพท

+66-2470-2020

โทรสาร

+66-2470-3065

Cross Currency Swap Counter Party
1. หุนกู 5,000 ลานบาท ออกขายเดือนพฤษภาคม 2552
ชื่อ

ธนาคารดอยซแบงก สาขากรุงเทพฯ

หนวยงาน

Corporate Treasury Sales

ที่ตั้ง

เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร ชัน้ 27-29 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330

โทรศัพท

+66-2646-5139

โทรสาร

+66-2651-5892
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2. หุนกู 11,700 ลานบาท ออกขายเดือนพฤษภาคม 2552
ชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

หนวยงาน

สายธุรกิจขนาดใหญ 4 กลุมธุรกิจขนาดใหญ

ที่ตั้ง

ชั้น 8 โซนบี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10900

โทรศัพท

+66-2544-2483

โทรสาร

+66-2937-7969

ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)

หนวยงาน

ฝายธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)

ที่ต้งั

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย10400

โทรศัพท

+66-2470-2020

โทรสาร

+66-2470-3065

ชื่อ

ธนาคารดอยซแบงก สาขากรุงเทพฯ

หนวยงาน

Corporate Treasury Sales

ที่ตั้ง

เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร ชัน้ 27-29 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330

โทรศัพท

+66-2646-5139

โทรสาร

+66-2651-5892

3. หุนกู 5,000 ลานบาท ออกขายเดือนพฤษภาคม 2552
ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)

หนวยงาน

ฝายธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)

ที่ตั้ง

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย10400

โทรศัพท
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โทรสาร

+66-2470-3065

ชื่อ

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ

หนวยงาน

Corporate Sales and Structuring

ที่ตั้ง

อาคาร Interchange 21 เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10110

โทรศัพท

+66-2788-2822

โทรสาร

+66-2788-4825, +66-2788-4826

ชื่อ

ธนาคารดอยซแบงก สาขากรุงเทพฯ

หนวยงาน

Corporate Treasury Sales

ที่ตั้ง

เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร ชัน้ 27-29 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330

โทรศัพท

+66-2646-5139

โทรสาร

+66-2651-5892

Cross Currency Swap Counter Party USD/CAD
1. เงินกูยืมระหวางกัน 150 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ชื่อ

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

หนวยงาน

ฝายบริหารเงิน

ที่ตั้ง

อาคาร 1 (นานาเหนือ) ชั้น 5 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10110

โทรศัพท

+66-2208-4815

โทรสาร

+66-2256-8398

Interest Rate Swap Counter Party
1. เงินกู 500 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ทําสัญญาเมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2553
ชื่อ

ธนาคารเจพีมอรแกน เชส สาขา กรุงเทพฯ

หนวยงาน

Corporate Sales Credit & Rates Markets
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ที่ตั้ง

อาคารบุปผจิต 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10500

โทรศัพท

+66-2684-2256

โทรสาร

+66-2684-2260

ชื่อ

ธนาคารเดอะรอยัลแบงคออฟสกอตแลนด เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ

หนวยงาน

FICC Sales & Trading

ที่ตั้ง

ชั้น 3-4 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร 179/3 ถนนสาทรใต
แขวงทุง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10120

โทรศัพท

+66-2659-3576

โทรสาร

+66-2679-5908

ชื่อ

Barclays Bank PLC

หนวยงาน

Investment Banking

ที่ตั้ง

Level 28 One Raffles Quay South Tower
Singapore 048583

โทรศัพท

+65-6308-3454

โทรสาร

+65-6308-2020

2. เงินกู 50 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ทําสัญญาเมือ่ เดือนธันวาคม 2553
ชื่อ

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิง้ คอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ

หนวยงาน

Corporate Marketing and Sales

ที่ตั้ง

เลขที่ 968 อาคาร HSBS ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท

+66-2614-4847, +66-2614-4848, +66-2614-4849

โทรสาร

+66-2632-4831
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(3) ผูสอบบัญชี
ชื่อ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ที่อยู

ซอยอารีสัมพันธ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท

0-2271-8150

โทรสาร

0-2618-5783

(4) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ

นายทองฉัตร หงศลดารมภ

ที่อยู

8/48 ประสานมิตรคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท

0-2258-4363
-

โทรสาร
ชื่อ

นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย

ที่อยู

188 ซอย 16 ถนนเทศบาลนิมิตใต ประชานิเวศน 1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900

โทรศัพท

0-2589-5566
-

โทรสาร
ชื่อ

นายภูษณ ปรียมาโนช

ที่อยู

1/99 หมูท ี่ 2 ถ.วิภาวดี 60 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Email

Premanode@gmail.com

(5) ที่ปรึกษากฎหมาย
ชื่อ

Allens Auther Robinson (ปจจุบันเปลีย่ นชื่อเปน Allens Linklaters)

ที่อยู

Level 37, QV.1
250 St Georges Terrace
Perth WA 6000 Aaustralia
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โทรศัพท

+61-8-9488-3700

โทรสาร

+61-8-9488-3701

ชื่อ

Baker & McKenzie

ที่อยู

Samal Towers, 8th Floor
97, Zholdasbekov Street
Almaty 050051 Kazakhstan

โทรศัพท

+7-727-2509945

โทรสาร

+7-727-2584000

ชื่อ

Blakes, Cassels & Greydon LLP

ที่อยู

855 – 2nd Street S.W. suit3500, Bankers Hall East Tower, Calgary
AB T2P 4J8, Canada

โทรศัพท

403-260-9600

โทรสาร

403-260-9700

ชื่อ

Herbert Smith Freehills LLP (HSF)

ที่อยู 1

23rd Floor, Gloucester Tower,
15 Queen's Road Central, Hong Kong

โทรศัพท

+86-10-6535-5000

โทรสาร

+86-10-6535-5055

ที่อยู 2

50 Raffles Place#24-01
Singapore Land Tower, Singapore 048623

โทรศัพท

+65-6868-8000

โทรสาร

+65-6868-8001

ชื่อ

Hiswara Bunjamin & Tandjung

ที่อยู

23rd Floor, Gedung BRI II
Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210, Indonesia
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โทรศัพท

(62-21) 574-4010

โทรสาร

(62-21) 574-4670-71

ชื่อ

Siam Premier International Law Office Limited

ที่อยู

อาคารเซ็นทรัลเวิลด ชัน้ 26
999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท

0-2646-1888

โทรสาร

0-2646-1919

ชื่อ

Slaughter and May

ที่อยู

Jardine House, 1 Connaught Place, Hong Kong

โทรศัพท

+852-2521-0551
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2. ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมของ ปตท.สผ. แบงเปนสอง
ประเภท คือปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ไดแก
1.1 ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน
1.1.1 ความเสี่ยงในการลงทุนในโครงการใหม
ปตท.สผ. มี นโยบายขยายการลงทุ นทั้งในประเทศและต างประเทศ โดยพิ จารณาโครงการที่ มี
ศักยภาพและสอดคลองกับแผนกลยุทธในการเพิ่มปริมาณการผลิตและปริมาณสํารองปโตรเลียม เพื่อรองรับ
การขยายตัวของความตองการพลังงาน จึงมุงเนนการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางปโตรเลียมสูง ซึ่งจะ
สงผลใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงในระยะยาว ปตท.สผ.มีการทบทวนกลยุทธในการขยายการลงทุน
โดยพิจารณาจากศักยภาพของแหลงปโตรเลียมและโอกาสการลงทุนในประเทศเปาหมาย เทคโนโลยีในการ
ผลิตปโตรเลียม รวมถึงโอกาสการขยายการลงทุนกับ Strategic Partner และไดมีการปรับแผนกลยุทธโดยการ
เรงขยายการลงทุนในพื้นที่เปาหมายหลักที่มีความสําคัญในเชิงกลยุทธ ทั้งในดานการสํารวจและการเขาซื้อ
หรือควบรวมกิจการ โดยเนนขยายฐานการลงทุนแบบ Growth Platform หรือการขยายการลงทุน จากประเทศ
ที่ ปตท.สผ. มีความไดเปรียบ เนื่องจากมีฐานการลงทุนอยูในประเทศนั้นแลว สามารถประสานประโยชนกับ
โครงการที่มีอยู และมีศักยภาพในการเติบโตสูง อยางไรก็ตามการลงทุนใหม ๆ อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ดังนั้น
ในการลงทุนแตละครั้งจึงมีแนวทางในการปองกันความเสี่ยง โดยพิจารณาปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ทั้งทางดาน
ศักยภาพของแหลงป โตรเลี ยม การได มาซึ่ งแหลงป โตรเลียมและปริมาณสํารองเพิ่มเติม การดําเนินการ
ความสามารถของผูดําเนินการ เงื่อนไขและความชัดเจนของการแบงผลประโยชนและการปฏิบัติตามขอ
สัญญา ความมั่นคงทางดานการเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
สภาพทางภูมิศาสตร รวมถึงลักษณะและขนาดของโครงการ เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาในการคัดเลือก
โครงการ รวมทั้งไดมีการการหามาตรการปองกันและบริหารความเสี่ยงที่กลาวมาแลวขางตนลวงหนา และชดเชย
ความเสี่ยงเหลานี้ไวในกระบวนการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุน กระบวนการที่ใชพิจารณาการลงทุนคือ
กระบวนการการกลั่นกรองการลงทุนที่มีการพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงอยางละเอียดโดย ปตท.สผ.มีระบบ
การพิจารณาการลงทุนในโครงการใหมอยางรอบคอบ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองโอกาสการลงทุนเบื้องตน
(Early Opportunity Review Committee) เพื่อใหการดําเนินงานดานการขยายการลงทุนเปนไปตามทิศทาง
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และแนวนโยบายการลงทุนตามแผนของบริษัท โดยมีการวิเคราะหปจจัยทางดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมตอการลงทุนในประเภทธุรกิจและเทคโนโลยีทั้งที่เปน Conventional และ Unconventional โดยการ
ลงทุนในโครงการใหมทุกโครงการตลอดจนการรวมทุน Farm-in และ Farm-out จะตองผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองโอกาสการลงทุนเบื้องตนและคณะกรรมการผู บริหารระดั บสู ง (Management
Committee) กอนเขาขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแลวจึงเขาพิจารณาในคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมัติในลําดับขั้นสุดทาย
1.1.2 ความเสี่ยงในการสํารวจ
การสํารวจเพื่อหาแหลงปโตรเลียมใหมๆ มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในธุรกิจสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม ซึ่งเปนธุรกิจที่มีโอกาสใหผลตอบแทนคอนขางสูง แตก็เปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงดวยเชนกัน
เนื่องดวยขอจํากัดทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในปจจุบัน การศึกษาเพื่อเขาใจในลักษณะธรณีวิทยา
ปโตรเลียมแมวาจะใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยแลว แตไมสามารถที่จะมั่นใจอยางเต็มที่ได กลาวคือยังคงมีความ
ไมแนนอนทางดานธรณีวิทยาอยู อยางไรก็ตามการมีขอมูลเชิงเทคนิคไดแกผลการวิเคราะหทางธรณีฟสิกส
และธรณีวิทยา และผลการศึกษาทางวิศวกรรมที่มีคุณภาพที่เหมาะสมอยางเพียงพอทําใหมีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับแหลงกักเก็บปโตรเลียมมากขึ้นทําใหสามารถลดความไมแนนอนและความเสี่ยงของการสํารวจ
ลงมาอยูในระดับที่ยอมรับได
ปจจั ย ที่เ ปน ความเสี่ย งที่สํา คั ญเกี่ย วกั บ การสํา รวจปโตรเลีย ม ซึ่ง ตอ งเนน การศึก ษาและ
วิเคราะห เพื่อทําความเขาใจในรายละเอียดกอนพิจารณาลงทุนในโครงการสํารวจปโตรเลียม ประกอบดวย
1)
2)
พื้นที่เปาหมาย

การประเมินความเสี่ยงในการพบแหลงปโตรเลียม หรือโอกาสของการพบแหลงปโตรเลียม
การประเมินขนาดแหลงปโตรเลียมหรือการประเมินปริมาณสํารองปโตรเลียมที่อยูใน

3) คาใชจายในการสํารวจพบแหลงปโตรเลียมไดแกการขุดเจาะเพื่อการสํารวจที่อาจมี
ความไมแนนอนทางธรณีวิทยาทําใหอาจมีคาใชจายสูงขึ้น
เพื่อลดความเสี่ยงทั้งสามประการใหสัมฤทธิ์ผลอยางดี บริษัทจึงใหความสําคัญในการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรในสาขา Geosciences จัดการบริหารและจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค
ความรูในสาขานี้ และจัดการพัฒนาฐานขอมูล E&P ใหใชประโยชนไดมากขึ้น จัดเก็บ Best Practice และ
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Lessons Learned ที่ไดจากการปฏิบัติงานในโครงการตาง ๆ เพื่อใหพนักงานไดศึกษา นําไปเปนแนวทาง
ปฏิบัติ นอกจากนี้ยังไดจัดทํา Expert Directory เพื่อใหทุกคนไดทราบ
อีกทั้งเพื่อใหการสํารวจสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพสูง ปตท.สผ. มีระบบการ
ปองกันความเสี่ยงในการพิจารณาทางเทคนิคโดยใชระบบ Peer Review ผานคณะทํางานกลั่นกรองการ
ประเมินคุณภาพโครงการลงทุน New Venture และโครงการสํารวจปโตรเลียม (Quality Assurance
Review Team – QART) ซึ่งมีหนาที่กลั่นกรองและประเมินคุณภาพโครงการสํารวจปโตรเลียมที่ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญทางเทคนิค และความไมแนนอนทางดานธรณีวิทยา ใหเปนไปตามมาตรฐานและสอดคลอง
กับกระบวนการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนั้น ปตท.สผ.ไดมีการพิจารณาการวางแผนหลุมสํารวจอยาง
รอบคอบในชวงการวางแผนงานประจําป (Exploration Portfolio Review) ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการใช
งบประมาณที่มีจํากัดใหเหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได
1.1.3 ความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ
บริษัทมีความเสี่ยงภายใตการพัฒนาโครงการที่เกิดขึ้นไดแก ความลาชาและคาใชจายเกิน
วงเงินงบประมาณ ดังนั้นจึงกําหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงเพื่อใหสามารถดําเนินโครงการไดตามคุณภาพ
งานที่ตองการ ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนด ดังนี้
1) ดานการบริหารโครงการ ใหความสําคัญตอการกําหนดนโยบาย การวางแผนโครงการ และ
การออกแบบระบบวิศวกรรมที่เหมาะสม การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจาง การติดตามงานและการบริหารควบคุม
การกอสราง ทั้งนี้เพือ่ ใหมั่นใจวาสามารถดําเนินโครงการไดทันตามกําหนด อีกทั้งพยายามจะลดตนทุนเพื่อให
มั่นใจวาไดเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
2) ดานบุคลากรและระบบงาน ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารโครงการ
รวมถึงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรและแรงงานที่มีฝมือ การนําระบบการ
บริหารจัดการองคความรูมาใชเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณในโครงการตาง ๆ พรอมทั้ง
ดําเนินการอยางตอเนื่องในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกระบวนการ Project Realization
Process หรือ PREP ที่เปนมาตรฐานเพื่อใหการพัฒนาโครงการเปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตอง เหมาะสม
โปรงใส และบรรลุเปาหมายทั้งในดานคุณภาพ งบประมาณ และเวลา รวมถึงปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัด
จางใหรวดเร็วและคลองตัวขึ้น
3) ดานสั ญญา เนื่ องจากการพัฒนาโครงการนั้นจําเปนตองทํางานรวมกับผู รับเหมาจึงให
ความสําคัญแกการรางสัญญา การเขาผูกพัน และการบริหารสัญญาซึ่งอาจนําไปสูการฟองรองเรียกคาเสียหาย
และความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดของสัญญาที่มีตอกัน ความเสี่ยงเหลานี้สามารถควบคุมไดโดยเริ่ม
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จากการเจรจา ซึ่งตองใชความรูความสามารถจากบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ สัญญากอสรางแทน
ผลิตตองประกอบดวยฝายวิศวกรรมการกอสราง เพื่อพิจารณารายละเอียดทางเทคนิค ฝายจัดหาที่ตองตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูรับจางและเปรียบเทียบราคา ฝายการเงินและบัญชีดูแลดานภาษีและการประกันภัย ฝายกฎหมาย
ดูแลรับผิดชอบดานกฎหมาย หนาที่และความรับผิดระหวางคูสัญญา นอกจากนี้การบริหารสัญญาที่รอบคอบ
ชวยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดจากความลาชาของงาน ซึ่งจะกระทบตอแผนการดําเนินงาน
และผลประกอบการของบริ ษั ท โดยภาพรวม และอาจส ง ผลให เ กิ ด ข อ พิ พ าทระหว า งคู สั ญ ญา ดั ง นั้ น
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารสัญญาตองทําความเขาใจในเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ ในสัญญา
อยางถองแท และปรึกษาฝายกฎหมายอยางใกลชิด
1.1.4 ความเสี่ยงในการผลิต
ความเสี่ยงทางดานการผลิตอันมีสาเหตุมาจากอุปกรณและระบบการผลิต หรือขอผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ที่สงผลใหการผลิตไมเปนไปตามเปาหมายที่เกิดจากการหยุดผลิต
ในการปองกันความเสี่ยงทางดานการผลิต บริษัทใหความสําคัญตั้งแตการออกแบบโครงสรางฐาน
ผลิ ต ระบบการผลิ ต รวมถึ งระบบควบคุ มด านการผลิ ตและระบบการบํ ารุ งรั กษาเชิ งป องกั น โดยมี ระบบ
Automatic Detection และ Emergency Shutdown System เพื่อปองกันความสูญเสีย สวนในดานที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานนั้นไดจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน คูมือปฏิบัติงาน พรอมทั้งโครงการฝกอบรมใหเจาหนาที่เขาใจ
และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทไดมีการพัฒนานําระบบปรับปรุงความเชื่อมั่นของ
อุ ปกรณ การผลิ ตมาใช (Asset Reliability & Integrity Management System, ARIMs) ซึ่ งเป นส วนหนึ่ งของ
โครงการ Operation Excellence โดยโครงการ ARIMs นี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดการสูญเสียการผลิตอัน
เนื่องมาจากเสื่อมสภาพและยังพิ จารณาเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการบํารุงรักษาเชิงปองกันและการตรวจสอบ โดยมีเปาหมายสําคัญปลายทาง
คือ ไมมีการหยุดผลิตเนื่องจากความบกพรองของอุปกรณตาง ๆ หรือ Zero Unplanned shutdown
อีกทั้งเพื่อใหการบริหารจัดการดานงานปฏิบัติการในภาพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บริษัทไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk Committee) ซึ่ง
มีหนาที่วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง และผลกระทบตอแผนการดําเนินงานโครงการ รวมถึงเสนอแนะและให
ขอคิดเห็นตอแผนการดําเนินงาน เพื่อปองกันและแกไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และติดตามประเมินความเสี่ยง
ใหสอดคลองกับนโยบายการจัดการความเสี่ยงของบริษัท
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1.1.5 ความเสี่ยงในดานการตลาดและการจําหนายปโตรเลียม
เนื่องจากผลิตภัณฑสวนใหญของบริษัทเปนกาซธรรมชาติ ซึ่งตองพึ่งพาตลาดภายในประเทศ
เปนหลัก หากความตองการใชกาซธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณไว อาจสงผลกระทบตอรายได
ของบริ ษัท ดังนั้น จึ ง มีนโยบายขยายการลงทุนในโครงการสํา รวจและผลิ ตปโตรเลียมในต า งประเทศ
โดยเฉพาะแหลงที่มีน้ํามัน เพื่อเพิ่มสัดสวนปริมาณสํารองน้ํามัน เชนการลงทุนในโครงการแคนาดา ออยล
แซนด เคเคดี ซึ่งถือเปนการกระจายความเสี่ยง แทนที่จะพึ่งพาผลิตภัณฑหลักจากกาซธรรมชาติเพียงอยาง
เดียว นอกจากนั้นปตท.สผ.ยังไดศึกษาการพัฒนาแหลงกาซขนาดเล็ก (Stranded Gas Field) โดยนํา
เทคโนโลยี FLNG (Floating Liquefied Natural Gas Production) ซึ่งเปนการแปรสภาพกาซธรรมชาติให
กลายเปนของเหลวบนเรือแลวขนสงทางเรือไปยังตลาด ทําใหการพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติขนาดกลาง
และเล็กมีความคุมคาในเชิงพาณิชยมากยิ่งขึ้น ซึ่งกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงสะอาดและยังมีปริมาณ
สํารองทั่วโลกอยูเปนจํานวนมาก โดยสามารถเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานใหแกประเทศซึ่งสอดรับ
กับแผนการนําเขา LNG ของ ปตท. ในอนาคต
ในสวนของการจําหนายกาซธรรมชาติในประเทศ ซึ่งมีลูกคารายใหญคือ ปตท. นั้น ปตท.สผ. ได
ทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ ปตท. เปนสัญญาระยะยาว มีอายุสัญญาประมาณ 25 – 30 ป เพื่อปองกัน
ความเสี่ยงอันจะเกิดจากผูซื้อไมรับซื้อกาซธรรมชาติ ในสัญญาจึงระบุใหผูซื้อรับกาซธรรมชาติตามปริมาณการ
ซื้อขั้นต่ําตอปไว หากผูซื้อไมสามารถรับกาซธรรมชาติไดตามที่ตกลงไวในสัญญา จะตองชําระคากาซธรรมชาติใน
สวนที่ไมรับใหแก ปตท.สผ. ซึ่งเปนการประกันรายไดสวนหนึ่ง
เพื่ อตอบสนองต อความต องการพลั งงานของประเทศที่ เปลี่ ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิ จ
ปตท.สผ. ไดติดตามแนวโนมเศรษฐกิจและความตองการพลังงานอยางตอเนื่อง โดยไดประสานงานกับ ปตท.
และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันวางแผนการจัดหาพลังงานและจัดทําแผนการพัฒนาโครงการ
แบบองครวม เพื่อพัฒนาและเพิ่มปริมาณสํารองจากโครงการตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการพลังงาน
ของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
1.1.6 ความเสี่ยงในดานขีดความสามารถขององคกร
บุคลากรและกระบวนการธุรกิจเปนสวนประกอบหลักในการกําหนดขีดความสามารถที่จะนํา
ความสําเร็จมาสูองคกร ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นคือบริษัทไมสามารถรักษาบุคลากรหลักใหทํางานกับบริษัท
ตอไปได ดังนั้น ปตท.สผ. ไดเล็งเห็นวาควรมีการเรงพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และเทคโนโลยีของ
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องคกร เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการขยายกิจการประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) เร ง พั ฒ นากลุ ม ขี ด ความสามารถและเทคโนโลยี ที่ สํ า คั ญ เพื่ อ รองรั บ งานที่ มี
ผลกระทบตอเปาหมายการเจริญเติบโตตามแผนยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย
 ขีดความสามารถและเทคโนโลยีดานการสํารวจ (Exploration)
 ขีดความสามารถและเทคโนโลยีดานการปฏิบัติงานในทะเลลึก (Deep Water)
 ขีดความสามารถและเทคโนโลยีดานการพัฒนาและผลิตน้ํามัน Oil Sand และน้ํามัน

หนัก ( Heavy Oil ) และ
 ขีดความสามารถและเทคโนโลยีดานการควบรวมและซือ้ กิจการ (M & A)

2) จั ดทํ าแผนวิ เคราะห อั ต รากํ า ลั ง สรรหาและพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อให ได ค นตรงตาม
คุ ณ ลั ก ษณะ และเร ง พั ฒ นาขี ด ความสามารถของพนั ก งานตามระดั บ งาน โดยการนํ า Competency
Management System มาใชในการพัฒนาพนักงานในสายวิชาชีพตางๆ อยางเปนรูปธรรม พรอมทั้งไดมีการ
ใชระบบการพัฒนาวิชาชีพพนักงานในสายเทคนิค Technical Career Ladder (TCL) ซึ่งชวยพัฒนาบุคลากร
ใหสามารถเติบโตในสายอาชีพเทคนิคเทียบเทาระดับบริหาร และระบบ Accelerated Development Program
(ADP) ในการพัฒนาพนักงานใหมีความพรอมและสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจเองไดเร็วขึ้น รวมถึงจัดทํา
แผน Talent Management เพื่อพัฒนากลุมพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อใหมีความพรอมที่จะไปรับผิดชอบ
งานในระดับที่สูงขึ้น และจัดทําแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมในการดํารงตําแหนงระดับผูบริหาร
และเทียบเทา เพื่อทดแทนผูบริหารที่เกษียณอายุหรือการเพิ่มตําแหนงบริหารที่เกิดจากการเติบโตขององคกร
ตลอดจนการคัดสรร Technical Partner เพื่อการศึกษาเรียนรู และเสริมจุดแข็ง เปนพันธมิตรทางธุรกิจสําหรับ
ความตองการความรูเฉพาะดานเปนพิเศษ
1.1.7 ความเสี่ยงในดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
เนื่องจากบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการสํารวจและผลิตปโตรเลียม ฃึ่งมีปจจัยเสี่ยงที่หลากหลาย รวมถึงความเสี่ยงในดานความ
ปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (Safety, Security, Health, and Environment - SSHE) ฃึ่งเปน
ปจจัยเสี่ยงที่มาจากทั้งปจจัยภายในและภายนอกและความเสียหายอาจมีความรุนแรงมากนอยตางกันไป
ปตท.สผ. ตระหนักถึงปจจัยเสี่ยงตางๆ ในการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงไดมีการกําหนด
นโยบายดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม อยางชัดเจน และมีการปรับปรุงผลการ
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ดําเนินงานดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (SSHE) อยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคง และมีประสิทธิภาพ โดยในป 2554 ไดมีการริเริ่มโครงการปฏิรูปความปลอดภัย
แบบกาวกระโดด (Step Change in SSHE) ขึ้น โดยมีเปาหมายหลักเพื่อกาวไปสูการเปนองคกรซึ่ง
ปราศจากการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงานภายในป พ.ศ.2556 (LTI-Free organization by 2013) และยังเปน
การเสริ มสรา งศั ก ยภาพให ปตท.สผ.เปน องค กรสํ า รวจและผลิ ตป โ ตรเลีย มระดับ ประเทศที่น า เชื่อถื อ
ปลอดภัย และเติบโตอยางยั่งยืน โดยเนนการพัฒนาอยางตอเนื่องในดาน SSHE Management System
เพื่อจัดทําและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ รวมทั้งการเสริมสรางวัฒนธรรม
ความปลอดภัยฯ (SSHE Culture) ผานเจตนารมณของผูบริหารและการมีสวนรวมของบุคคลากร และ การ
ตรวจสอบดานความปลอดภัยฯ (SSHE Assurance) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเกิด
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
1.1.8 ความเสี่ยงดานการเงิน
ความเสี่ยงทางดานการเงินที่เกิดจากปจจัยภายในนั้นมี 2 ปจจัยเสี่ยงคือความเสี่ยงของคูสัญญา
และความเสี่ยงดานสภาพคลอง ในดานความเสี่ยงของคูสัญญา กลุมบริษัทมีนโยบายใหทําธุรกรรมกับคูคาที่มี
ระดับความนาเชื่อถืออยูในเกณฑที่ดีเทานั้น โดยผลิตภัณฑสวนใหญนั้นจะขายใหกับ บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแมของ ปตท.สผ. นอกจากนี้กลุมบริษัทไดมีการประเมินความเสี่ยงของคูสัญญาซึ่ง
รวมถึงคูสัญญาในการรับฝากเงิน และคูสัญญาในการเขาทําสัญญาอนุพันธทางการเงินอยางถี่ถวนและ
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
ความเสี่ยงดานสภาพคลองนั้น คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไมสามารถจัดหาเงินทุน
มาใชในการดําเนินธุรกิจได กลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยมีการจัดทําประมาณการเงินสด
และการปรับปรุงขอมูลประมาณการทางการเงินอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการจัดทําโครงการกูเงินระยะสั้น เพื่อ
เปนชองทางในการเขาถึงตลาดทุนภายในประเทศ และการจัดทําวงเงินสินเชื่อทั้งแบบมีและไมมีภาระผูกพัน
กับธนาคารพาณิชยตางๆ
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1.2 ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก
1.2.1 ความเสี่ยงในดานการเมืองในประเทศที่เขาไปลงทุน
ตามนโยบายขยายการลงทุนไปตางประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวทางพลังงานของตลาดไทย และ
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาวนั้น ปตท.สผ. มุงเนนการขยายการลงทุนในพื้นที่เปาหมาย
หลักที่มีความสําคัญในเชิงกลยุทธ ซึ่งประเทศเหลานี้อาจมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร (Geopolitical Risk)
บริษัทจึงตั้งทีมงานที่รับผิดชอบติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเทศเหลานั้นอยางใกลชิด และจัดใหมีบท
วิเคราะหสถานการณและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตรเปนระยะ หรือเมื่อมีเหตุการณสําคัญ (Risk Alert) โดย
กําหนดเปน Scenario ตาง ๆ แจงผูบริหารระดับสูงและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ สําหรับใชประเมินความเสี่ยง
เพื่อดูแลการลงทุน ตลอดจนความปลอดภัยของพนักงาน (Security Risk) ที่ประจําอยูในแตละประเทศ และยังได
ใชการวิเคราะหดังกลาวจัดทําเปน Risk Rating Score เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในโครงการ
ใหม นอกจากนั้น บริษัทฯยังประสานอยางใกลชิดกับกระทรวงการตางประเทศและสถานทูตไทยในประเทศที่ไป
ลงทุนและสนใจจะลงทุนดวย เพื่อสงเสริมความสัมพันธที่ดี และเพื่อสรางความมั่นใจวาการดําเนินงานของ
ปตท.สผ. นั้นไดรับการสนับสนุนจากรัฐ และไดดําเนินไปตามแนวนโยบายของประเทศเชนกัน
1.2.2 ความเสี่ยงในดานกฎหมายและขอกําหนด
ความเสี่ยงทางดานกฎหมายและขอกําหนดเปนความเสี่ยงที่เกิดจากการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือขอกําหนดตางๆ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท ทําใหเกิดขอพิพาททาง
กฎหมาย หรืออาจถูกยึดใบอนุญาตประกอบกิจการ เชน การฝาฝนกฎหมายหรือขอกําหนดในดานความปลอดภัย
ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลใหเกิดความเสียหายตอองคกรในเรื่องรายไดที่หายไปและยังทําความเสียหายตอองคกร
ในเรื่องที่ไมสามารถคํานวณเปนเงินได เชน ชื่อเสียงของบริษัท เปนตน
ปตท.สผ. ไดมีมาตรการในการปองกันความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวโดยไดจัดตั้งฝายกํากับกิจการ
ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ ในการกํ า กั บ ดู แ ลเพื่ อ สร า งความมั่ น ใจให กั บ คณะกรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานกลุ ม
ปตท.สผ. วากลุม ปตท.สผ. มีการดําเนินงานตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ( กฎหมายและขอกําหนด) อยาง
ครบถวนดวยความเรียบรอย เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ โดย
กําหนดมาตรการหรือกระบวนการในการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ โดยไดจัดทําแผนงานการกํากับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย เชน การรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานตาง ๆ
การพัฒนาระบบการจัดการดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ และการแจงเตือนเมื่อถึงกําหนดเวลาที่ตอง
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ดําเนินการ การจัดอบรมและใหคําปรึกษาในเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ รวมถึงการสอบทานและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาว
1.2.3 ความเสี่ยงทางดานราคาน้ํามันและผลิตภัณฑปโตรเลียม
ในป 2555 ราคาน้ํามันมีความผันผวนโดยราคาน้ํามันดิบเบรนทอยูในชวงราคา ประมาณ 84 ถึง 130
เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล ทั้งนี้ ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมของ ปตท.สผ. อิงอยูกับราคาน้ํามันในตลาดโลกซึ่งมี
ความผันผวนที่เกิดจากหลายป จจัยที่ไมอาจควบคุ มได อาทิ อุปสงคและอุปทานของตลาด เสถียรภาพทาง
การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ นโยบายการกําหนดสัดสวนการผลิตน้ํามันของประเทศในกลุมโอเปค
ปริมาณน้ํามันสํารองในแตละประเทศ ภาวะภูมิอากาศของโลกที่แปรเปลี่ยนในแตละฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของ
ราคาน้ํามันจากสาเหตุดังกลาว ยอมมีผลกระทบตอรายไดของบริษัท และอาจสงผลตอการวางแผนใชเงินลงทุนใน
โครงการตาง ๆ
ดวยปจจัยดังกลาว ทําใหการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก มีผลกระทบโดยตรงตอราคา
น้ํามันดิบและคอนเดนเสทของบริษัทในทันที ในขณะที่ราคาขายกาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑหลักของบริษัทมี
โครงสรางสูตรราคาซื้อขายที่มีกลไกของการปองกันความผันผวนของราคาน้ํามัน (Natural Hedge) อยู เมื่อราคา
น้ํามันอางอิงมีการเปลี่ยนแปลง ราคากาซธรรมชาติก็จะปรับไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ การซื้อขายกาซธรรมชาติ
จะมีการปรับราคาเปนระยะ เชน ทุก 6 หรือ 12 เดือน เปนตน ตามแตที่ไดกําหนดไวในสูตรราคาของแตละโครงการ
ซึ่งจะทําใหราคากาซฯ มีความมั่นคงทางราคามากกวาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท
ปตท.สผ.ดํ าเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงทางราคา โดยจั ดให มี การวิ เคราะห ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันที่ระดับราคาตางๆ ตอรายไดและกําไรของบริษัทเปนประจําทุกป เพื่อวางแผนการบริหาร
ความเสี่ยงราคาน้ํ ามัน โดยแผนดังกลาวจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการของบริษัทรับทราบ เพื่อเปนแนวทางใหบริษัทดําเนินการตอไป
1.2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ ไดกําหนดใช Functional Currency เปนสกุลเงินดอลลาร
สรอ. ในการรายงานระบบ IFRS ซึ่งเปนสกุลเงินหลัก ที่ใชอางอิงในการซื้อขายผลิตภัณฑ ปโตรเลียม อาทิ
น้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ อยางไรก็ดีกระแสเงินสดของบริษัทยังมีความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของคาเงินสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลลาร สรอ. เนื่องจากกระแสเงินสดรับสวน
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ใหญของบริษัทฯ เปนสกุลเงินบาทที่อางอิงสกุลเงินดอลลาร สรอ. กลาวคือราคาขายน้ํามันดิบ ซึ่งเปนผลิตภัณฑ
หลักของบริษัทฯ ไดมีสูตรราคาอางอิงกับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกซึ่งซื้อขายกันเปนสกุลเงินดอลลาร สรอ. แต
เนื่องจากลูกคาหลักของบริษัทฯ เปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย จึงทําการชําระคาน้ํามันดิบดังกลาวเปน
สกุลเงินบาทเทียบเทาสกุลเงินดอลลาร สรอ. ซึ่งไดจากสูตรราคาขายที่ไดอางอิงกับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก
แตในทางกลับกันบริษัทฯ มีภาระคาใชจายในการดําเนินงานรวมถึงเงินลงทุนหลักๆ เปนสกุลเงินดอลลาร สรอ.
และระยะเวลาในการรับเงินคาขายสินคาและการชําระคาใชจายหรือเงินลงทุนมิไดเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน
สงผลใหบริษั ทมี ความเสี่ยงด านกระแสเงินสดจากความผันผวนของคาเงินสกุลเงิ นบาทเทียบกั บสกุลเงิ น
ดอลลาร สรอ. บริษัทจึงไดมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยการพิจารณาเขาทําธุรกรรมสัญญาซื้อขายหรือ
สัญญาสิทธิที่จะซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward และ Option) โดยอางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่
ใชในการรับชําระคาสินคาที่เปนสกุลบาทที่กลาวถึงขางตน
ทั้งนี้การกําหนดใช Functional Currency เปนสกุลเงินดอลลาร สรอ. ยังสงผลใหผลการดําเนินงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความผันผวนของคาเงินสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลลาร สรอ.
อันเนื่องมาจากการทีต่ องแปลงคาสินทรัพยซงึ่ รวมถึงเงินสดคงเหลือและหนีส้ ิ้นทีเ่ ปนสกุลเงินบาทใหเปนสกุลเงิน
ดอลลาร สรอ. ในทุกรอบบัญชี โดยบริษัทไดมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยพิจารณาสัดสวนที่เหมาะสม
ระหวางสินทรัพยและหนี้สินที่เปนสกุลเงินบาทของบริษัท และไดมีการพิจารณาเขาทํา Cross Currency Swap
สําหรับเงินกูหรือตราสารหนี้สกุลเงินบาท เพื่อเปลี่ยนและกําหนดอัตราดอกเบี้ยจายและเงินตนที่ครบกําหนด
ชําระคืนใหอยูในสกุลเงินดอลลาร สรอ. เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนไปของอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินบาทตอสกุลเงินดอลลาร สรอ.
นอกจากนี้ผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทยังไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร สรอ.ตอสกุลเงินดอลลาร แคนาดา เนื่องจาก PTTEP CA ซึ่งเปนบริษัทยอยที่
ดําเนินโครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ใชสกุลเงินดอลลาร แคนาดา เปนสกุลเงินหลักในการดําเนินงาน
(Functional Currency) แตมีภาระเงินกูสวนใหญเปนสกุลเงินดอลลาร สรอ. ทําให PTTEP CA มีกําไรหรือ
ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการแปลงคาภาระหนี้สิ้นดังกลาวจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ดอลลาร สรอ.ตอสกุลเงินดอลลาร แคนาดา ทั้งนี้บริษัทไดมีการพิจารณาบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยการ
ปรับเปลี่ยนสัดสวนอัตราหนี้สินตอทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนสกุลเงินของภาระหนี้สินผานการเขาทําธุรกรรม
Cross Currency Swap และการจัดหาเงินกูใหมในสกุลเงินดอลลาร แคนาดา โดยบริษัทจะคํานึงถึงตนทุน
สภาวะตลาด และความเสี่ยงที่ยอมรับได
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1.2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงตออัตราดอกเบี้ย จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบ
กับกระแสเงินสดในอนาคตและมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตางๆ โดยหนี้สินสวนใหญของกลุม
บริษัทเปนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งทําใหบริษัทมีกระแสเงินสดจายคงที่ แตมีความเสี่ยงที่จะตองจาย
ดอกเบี้ยที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยในตลาดในชวงดอกเบี้ยขาลง อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง
ดังกลาว โดยการรักษาสัดสวนของหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ใหอยูในระดับที่
เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาการกูยืมเงินทั้งที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และ
ลอยตัว รวมถึงการใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เชน สัญญาปองกันความ
เสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เพื่อแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่และ
ในทางกลับกัน โดยบริษัทจะคํานึงถึงตนทุน สภาวะตลาดในแตละขณะ และความเสี่ยงที่ยอมรับได
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ ป 2555
3.1.1 การลงทุนของบริษัทและบริษัทยอย
ในเดือนมกราคม บริษัท ลงนามในสัญญารวมทุน (Joint Operating Agreement) ใน
โครงการพมาซอติกา รวมกับ Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) โดยมีสาระสําคัญหลักคือ
MOGE จะเขาถือสัดสวนรอยละ 20 ในโครงการพมาซอติกา โดย ปตท.สผ.อ. ถือสัดสวนที่รอยละ 80 และ
ยังคงเปนผูดําเนินการ
ในเดือนพฤษภาคม PTTEP AI (บริษัทยอยที่บริษัท ถือหุนทั้งหมด) ทําคําเสนอซื้อหุน
ทั้งหมดของบริษัท Cove Energy (Cove) ซึ่งมีสินทรัพยหลัก คือ
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน ซึ่ง Cove มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 8.5
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร ซึ่ง Cove มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 10.0
โครงการเคนยา แปลง แอล 5 แอล 7 แอล11 เอ แอล11 บี และ แอล 12 ซึ่ง Cove มี
สัดสวนการรวมทุนรอยละ 10.0
โครงการเคนยา แปลงแอล 10 เอ ซึ่ง Cove มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 25.0
โครงการเคนยา แปลงแอล 10 บี ซึ่ง Cove มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 15.0
ตอมาในเดือนสิงหาคม PTTEP AI ประสบความสําเร็จในการซื้อหุน บริษัท Cove โดยบรรลุ
เงื่อนไขตามคําเสนอซื้อครบถวน โดยPTTEP AI เขาซื้อหุนทั้งหมด ดวยเงินจํานวน 1,221.4 ลานปอนดสเตอลิง
(หรือเทียบเทา1,916.97 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปนเงินที่มาจากเงินสดที่บริษัทมีรวมกับเงินกูยืม
Bridge Financing Facility โดยในเดือนตุลาคม PTTEP AI มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 100
ในเดือนมิถุนายน PTTEP SA และผูรวมทุนไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการประมูลใน
Myanmar Onshore Blocks Bidding Round 2011 เพื่อดําเนินการสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจบนบก
พีเอสซีจี และ อีพี-2 ประเทศเมียนมาร
ในเดือนสิงหาคม พีทีทีอีพี เอเอ ไดเขารับฟงและยอมรับผิดตามขอกลาวหาของ หนวยงาน
กํากับดูแลดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของออสเตรเลีย ในเรื่องการปฏิบัติงานในโครงการมอนทารา
ที่ไมเปนไปตามกฎขอบังคับ ที่ศาลเมืองดารวิน ประเทศออสเตรเลีย โดยศาลไดตัดสินให ชําระคาปรับตาม
กฎหมายเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 510,000 ดอลลารออสเตรเลีย ซึ่งอยูภายในวงเงินสํารองที่ไดถูกบันทึกแลว
ในงบการเงินป 2552
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ในเดือนกันยายน ปตท.สผ.อ. ไดคัดเลือก Total E&P Myanmar (Total) และ JX Nippon
Oil & Gas Exploration (Myanmar) Limited (JX Myanmar) เขาเปนผูรวมทุนในแปลงเอ็ม11 ในสัดสวน
รอยละ 40 และ 15 ตามลําดับ โดย ปตท.สผ.อ. จะยังคงเปนผูดําเนินการและถือสิทธิการรวมทุนในสัดสวน
รอยละ 45 ในโครงการนี้ตอไป
ในเดือนตุลาคม ผูถือหุนในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ไดมีมติอนุมัติใหเสนอขายและ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 650 ลานหุน ใหกับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเปนผูถือหุน
เดิมของบริษัท (Preferential Public Offering)
ในเดือนธันวาคม บริษัท ไดดําเนินการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแลวเสร็จ
และไดประกาศผลการจัดสรร และวันที่หุนสามัญเพิ่มทุนสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเปนวันแรก
3.1.2 ความสําเร็จของโครงการ
ในเดือนมิถุนายน แหลงบงกชใต โครงการบงกช ไดเริ่มผลิตกาซธรรมชาติและคอนเดนเสท
โดยสามารถผลิตกาซธรรมชาติที่ระดับคงที่ในอัตราการสงกาซธรรมชาติ 320 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
รวมทั้งคอนเดนเสท 9,000 บารเรลตอวัน
ในเดือนกรกฎาคม โครงการเวียดนาม 16-1 ไดติดตั้งแทนหลุมผลิตที่ 2 (Wellhead
Platform : WHP-H4) ในแหลงเทจั๊กจั๋ง (Te Giac Trang Field) แลวเสร็จ ซึ่งเสร็จเร็วกวากําหนด 1 เดือน
ทําใหสามารถเพิ่มการผลิตน้ํามันดิบจาก 42,000 บารเรลตอวันเปนประมาณ 55,000 บารเรลตอวัน
ในเดือนกรกฎาคม พีทีทีอีพี เอเอเอ (บริษัทยอยของ ปตท.สผ.) ไดดําเนินการเจาะหลุม
ประเมินผล Maple-2 ในแหลง Cash-Maple (Permit AC/RL 7) ในทะเลติมอร ประเทศออสเตรเลีย
โดยพบอัตราการไหลของกาซธรรมชาติประมาณ 30 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และคอนเดนเสท 696 บารเรล
ตอวัน ผลการเจาะหลุมนี้เปนขอมูลที่สําคัญในการประมวลผลเพื่อวิเคราะหศักยภาพเชิงพาณิชยของ
โครงการตอไป
ในเดือนพฤศจิกายน ปตท.สผ. (ผูดําเนินการ) และกลุมผูรวมทุน ไดดําเนินการเจาะหลุม
สํารวจ Mouia Aissa-1 (MAS-1) ซึ่งเปนหลุมสํารวจหลุมที่ 6 ในแปลงฮาสสิ เบอร ราเคซ ทางตะวันออก
ของประเทศแอลจีเรีย ไดพบชั้นหินกักเก็บปโตรเลียม โดยมีอัตราการไหลของน้ํามันดิบประมาณ 5,243
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บารเรลตอวัน และกาซธรรมชาติประมาณ 5 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยในป 2555 บริษัท ไดดําเนินการ
เจาะหลุมสํารวจแลวเสร็จทั้งสิ้นจํานวน 7 หลุม โดยมีการคนพบน้ํามันดิบใน 6 หลุม
ในไตรมาส 4 โครงการเอส 1 ประสบความสําเร็จจากกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตอยางตอเนื่อง เชน เจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม ดําเนินการซอมแซมหลุมผลิต (Workover) และติดตั้ง
beam pump โดยโครงการสามารถเพิ่มปริมาณการผลิต ทําใหเฉลี่ยทั้งไตรมาสสามารถผลิตไดใน
ระดับกวา 30,000 บารเรลตอวัน จากเดิม 22,808 บารเรลตอวันในป 2554
3.2

การประกอบธุรกิจ
3.2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจหลักดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในและตางประเทศ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปตท.สผ. บริษัทยอย และบริษัทรวมมีโครงการดานการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมจํานวน 44 โครงการ ใน 12 ประเทศ โดยอยูในระยะการสํารวจ 22 โครงการ, ระยะการพัฒนา
3 โครงการ และระยะการผลิต 19 โครงการ แบงตามประเทศ ไดดังนี้
ลําดับ ชื่อโครงการ

ระยะการ
ดําเนินงาน

ที่ตั้ง

สัดสวน
ผูดําเนินการ
การรวมทุน

ประเทศไทย 16 โครงการ ไดแก
1. โครงการบงกช
2. โครงการเอส 1
3. โครงการพีทีทีอีพี 1
4. โครงการบี 6/27
5. โครงการอาทิตย
6. โครงการแอล 22/43
7. โครงการแอล 53/43 และ
แอล 54/43

ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
สํารวจ
สํารวจ

อาวไทย
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
อาวไทย
อาวไทย
ภาคเหนือ
ภาคกลาง

44.4445%
100%
100%
60%
80%
100%
100%

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

8. โครงการแอล 21, 28/48

สํารวจ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

70%

ปตท.สผ.

9. โครงการเอ 4, 5 และ 6/48

สํารวจ

ทะเลอันดามัน

100%

ปตท.สผ.

10. โครงการอี 5

ผลิต

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

20%

ExxonMobil
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ลําดับ ชื่อโครงการ

ระยะการ
ดําเนินงาน

ที่ตั้ง

สัดสวน
ผูดําเนินการ
การรวมทุน

11. โครงการคอนแทร็ค 3

ผลิต

อาวไทย

5%

Chevron

12. โครงการคอนแทร็ค 4

ผลิต

อาวไทย

45%

Chevron

13. โครงการจี 4/43

ผลิต

อาวไทย

21.375%

Chevron

14. โครงการสินภูฮอม

ผลิต

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

20%

Hess
(Thailand)

15. โครงการบี 8/32 และ 9 เอ

ผลิต

อาวไทย

25%

Chevron

16. โครงการจี 4/48

ผลิต

อาวไทย

5%

Chevron

สํารวจ

ไทย-กัมพูชา

100%

ปตท.สผ.

ผลิต

ไทย-มาเลเซีย

50%

CPOC

สํารวจ

อาวเมาะตะมะ

100%

ปตท.สผ.

พัฒนา

อาวเมาะตะมะ

80%

ปตท.สผ.

ผลิต
ผลิต
สํารวจ

อาวเมาะตะมะ
อาวเมาะตะมะ
บนบก

25.5%
TOTAL
19.31784% Petronas
90%
ปตท.สผ.

ผลิต

นอกชายฝง

25%

7. โครงการเวียดนาม 16-1

ผลิต

นอกชายฝง

28.5%

8. โครงการเวียดนาม บี และ 48/95

สํารวจ

นอกชายฝง

8.5%

9. โครงการเวียดนาม 52/97

สํารวจ

นอกชายฝง

7%

สํารวจ

นอกชายฝง

33.333334% ปตท.สผ.

พื้นที่คาบเกี่ยว 2 โครงการ ไดแก
1. โครงการจี 9/43
2. โครงการพื้นที่พัฒนารวมไทยมาเลเซีย-บี 17
ตางประเทศ 26 โครงการ ไดแก
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
1. โครงการพมา เอ็ม3 และเอ็ม 11
2. โครงการพมาซอติกา
3. โครงการยาดานา
4. โครงการเยตากุน
5. โครงการพมาพีเอสซี จี และอีพี 2
เวียดนาม
6. โครงการเวียดนาม 9-2

กัมพูชา
10. โครงการกัมพูชา บี
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ลําดับ ชื่อโครงการ

ระยะการ
ดําเนินงาน

ที่ตั้ง

สัดสวน
ผูดําเนินการ
การรวมทุน

11. โครงการอินโดนีเซีย
มาลุนดา

สํารวจ

นอกชายฝง

100%

ปตท.สผ.

12. โครงการอินโดนีเซีย เซาท มานดาร

สํารวจ

นอกชายฝง

34%

ปตท.สผ.

13. โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู

สํารวจ

นอกชายฝง

28.33%

Murphy

14. โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง

สํารวจ

นอกชายฝง

30%

Tarisman

สํารวจ

นอกชายฝง

20%

Tarisman

ผลิต

บนบก

100%

ปตท.สผ.

สํารวจ

บนบก

24.5%

ปตท.สผ.

พัฒนา

บนบก

35%

GBRS

สํารวจ

นอกชายฝง

18%

OMV New
Zealand

พัฒนา

นอกชายฝง

100%

ปตท.สผ.

สํารวจ

นอกชายฝง

30%

Murphy
Australia
WA-423-P
Oil

ผลิต

บนบก

40%

Statoil

อินโดนีเซีย

15. โครงการอินโดนีเซีย
เซาท ซาการี
โอมาน
16. โครงการโอมาน 44
แอลจีเรีย
17. โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร
ราเคซ
18. โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ
416 บี
นิวซีแลนด
19. โครงการนิวซีแลนด
เกรทเซาธ
ออสเตรเลีย
20. โครงการพีทีทีอีพี
ออสตราเลเซีย
21. โครงการออสเตรเลีย ดับเบิ้ลยู เอ
423 พี

แคนาดา
22. โครงการแคนาดา ออยล แซนด
เคเคดี
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ลําดับ ชื่อโครงการ

ระยะการ
ดําเนินงาน

ที่ตั้ง

สัดสวน
ผูดําเนินการ
การรวมทุน

โมซัมบิก
23. โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร
แอเรีย วัน

สํารวจ

นอกชายฝง

8.5%

Anadarko

24. โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร

สํารวจ

บนบก

10%

Anadarko

นอกชายฝง

25%

BG

นอกชายฝง

10%

Anadarko

เคนยา
25. โครงการเคนยา แอล 10 เอ และแอล สํารวจ
10 บี
26. โครงการเคนยา แอล 5, แอล 7, แอล สํารวจ
11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12

โครงการหลักที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน
3.2.1.1 โครงการหลักที่อยูในขั้นตอนการผลิต (หมายถึง โครงการทีม่ ีการดําเนินการ
สวนใดสวนหนึ่งอยูในขั้นตอนการผลิตปโตรเลียมแลว)
ทั้งนี้ ตัวเลขปริมาณการผลิตและปริมาณการขายที่กลาวถึงในหัวขอนี้ หมายถึง ปริมาณ
การผลิต และปริมาณการขายทัง้ หมดของโครงการ
โครงการในประเทศไทย
โครงการอาทิตย
โครงการอาทิตยตั้งอยูทางตอนใตของอาวไทย ติดกับพื้นที่ดานตะวันออกของแปลง
สัมปทานบงกช บริษัท มีสัดสวนการรวมทุนในเทากับรอยละ 80.0 และเปนผูดําเนินการ โครงการอาทิตย
เริ่มผลิตในเดือนมีนาคม 2551 ที่อัตราการผลิตกาซธรรมชาติ 330 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และการผลิต
คอนเดนเสท 16,000 บารเรลตอวัน อยางไรก็ดี ในชวงป 2553 – 2554 โครงการฯ ไดทําการประเมินปริมาณ
สํารองใหมตามขอกําหนดในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ ระดับอัตราการผลิตไดรับการทบทวนตามขอมูล
ปริมาณสํารองใหม และความสามารถในการผลิต และไดมีการปรับระดับอัตราการผลิตใหเหมาะสมกับ
ปริมาณสํารองทั้งนี้เพื่อยืดระยะการผลิตที่สม่ําเสมอใหยาวออกไป อัตราการผลิตใหมที่ 220 ลานลูกบาศก
ฟุตตอวันไดรับความเห็นชอบจาก ปตท. และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2554
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ในป 2555 โครงการอาทิตยมีกิจกรรมการสํารวจและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเจาะหลุม
ประเมินผล ดําเนินการกอสรางและติดตั้งแทนผลิต ทอสงกาซ และเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม เพื่อรักษาระดับ
การผลิต โดยปริมาณการขายเฉลี่ยของกาซธรรมชาติที่ผลิตจากโครงการอาทิตยเทากับ 237 ลานลูกบาศก
ฟุตตอวัน ในขณะที่ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสท เทากับ 10,532 บารเรลตอวัน
โครงการจี 8/50 อยูในชวงการสํารวจระยะที่สองจาก 19 ธันวาคม 2553 ถึง 18 ธันวาคม
2556 ดวยผลสําเร็จจากหลุมสํารวจ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไดอนุมัติพื้นที่ผลิตในเดือนมีนาคม 2555 พรอม
แผนพัฒนาซึ่งกําหนดเปาหมายการเริ่มผลิตในป 2558 ผานแทนผลิตกลางของโครงการอาทิตย
โครงการบี 6/27
โครงการบี 6/27 ตั้งอยูในอาวไทย หางจากชายฝง ทะเลของจังหวัดชุมพรเปนระยะทาง 25
กิโลเมตร ปจจุบัน บริษทั มีสดั สวนการรวมทุนรอยละ 60.0 ในสัมปทานและเปนผูดําเนินการ
ในป 2548 ถึง ป 2550 โครงการมีปริมาณการผลิตน้ํามันดิบเฉลี่ยประมาณ 1,400 บารเรล
ตอวัน อยางไรก็ตาม หลังจากป 2550 เปนตนมา โครงการไดหยุดการผลิตน้ํามันดิบในแหลงดังกลาว
เนื่องจากอัตราการผลิตลดลง ตอมาในป 2552 โครงการไดทําการศึกษาและสํารวจเบื้องตนอีกครั้ง ซึ่ง
การศึกษาและการสํารวจเบื้องตนสวนใหญไดดําเนินการเสร็จแลว โครงการวางแผนที่จะเริ่มการเจาะหลุม
ประเมินผล 2 หลุมในชวงปลายป 2556
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ ตั้งอยูในอาวไทย นอกชายฝงทะเลของจังหวัดชุมพร บริษัท มี
สัดสวนการรวมทุนเทากับรอยละ 25.0 โดยมี Chevron เปนผูดําเนินการโครงการ ปจจุบัน โครงการมี
สัญ ญาซื้อ ขายก า ซธรรมชาติ ร ะยะยาวกับ ปตท. และมีสั ญญาซื้อ ขายน้ํ า มั น ดิบ แบบตลาดจรกั บ ผูซื้ อ
น้ํามันดิบรายอื่น ๆ ดวย
ในป 2555 โครงการบี 8/32 และ 9 เอ ยังมีกิจกรรมการสํารวจและพัฒนาอยางตอเนื่อง
โดยไดดําเนินการเจาะหลุมสํารวจและหลุมพัฒนาเพิ่มเติม ทั้งนี้ ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ํามันดิบที่
ผลิตจากโครงการบี 8/32 และ 9 เอ เทากับ 31,669 บารเรลตอวัน ในขณะที่ ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของ
กาซธรรมชาติ เทากับ 124 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
โครงการบงกช
โครงการบงกชตั้งอยูทางตอนใตของอาวไทย หางจากชายฝงทะเลของจังหวัดสงขลาเปน
ระยะทาง 203 กิโลเมตร ไดเริ่มการผลิตมาตั้งแตป 2536 บริษัท มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 44.4445 ใน
โครงการและเปนผูดําเนินการโครงการ โดยโครงการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทที่ผลิตจากแหลง
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
บงกชทั้งหมดใหแก ปตท. ภายใตเงื่อนไข Take-or-Pay ตามสัญญาซื้อขายระยะยาว โดยกําหนดปริมาณสง
มอบกาซธรรมชาติรายวันตามสัญญาที่ 550 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
ในป 2552 บริษัท และผูรวมทุนของบริษัท ไดลงนามอยางเปนทางการในสัญญาซื้อขาย
กาซธรรมชาติที่ผลิตในแหลงบงกชใต ซึ่งเปนแหลงปโตรเลียมที่คนพบและพัฒนาเพิ่มเติม กับ ปตท. โดย
กําหนดปริมาณสงมอบกาซธรรมชาติรายวันตามสัญญาที่ 320 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน การลงนามสัญญา
ซื้อขายกาซธรรมชาติดังกลาวทําใหปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติรายวันตามสัญญาของโครงการบงกชใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้นเปน 870 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยตั้งแตเดือนมิถุนายน 2555 แหลงบงกชใต สามารถ
ผลิตกาซธรรมชาติที่ระดับคงที่ ตามที่กําหนดในสัญญาขางตน รวมทั้งคอนเดนเสท 11,000 บารเรลตอวัน
จากอัตราดังกลาวทําใหศักยภาพในภาพรวมของโครงการบงกชคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 20 ของ
ปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติในประเทศไทย ซึ่งนับเปนความสําเร็จของปตท.สผ. ที่สามารถตอบสนอง
ความตองการใชพลังงานภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ในป 2555 โครงการบงกชมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทที่
750 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และ 27,203 บารเรลตอวัน ตามลําดับ
โครงการคอนแทร็ค 3
โครงการคอนแทร็ค 3 (ซึ่งรวมถึงแปลง จี 6/50) ตั้งอยูในอาวไทย นอกชายฝงทะเลของ
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยอยูทางทิศเหนือของโครงการบงกช ปจจุบันบริษัท มีสัดสวนการรวมทุนในโครงการ
คอนแทร็ค 3 เทากับรอยละ 5.0 โดยมี Chevron เปนผูดําเนินการ กาซธรรมชาติและคอนเดนเสททั้งหมดที่
ผลิตจากโครงการ จะถูกขายใหแก ปตท. ตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทระยะยาว
ในป 2555 ไดดําเนินการเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มอยางตอเนื่อง รวมทั้งไดดําเนินการพัฒนา
แหลงปโตรเลียม ทั้งนี้ ในป 2555 ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของกาซธรรมชาติที่ผลิตจากโครงการคอน
แทร็ค 3 เทากับ 551 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน น้ํามันดิบ เทากับ 24,350 บารเรลตอวัน และคอนเดนเสท
เทากับ 15,673 บารเรลตอวัน
โครงการคอนแทร็ค 4
โครงการคอนแทร็ค 4 ตั้งอยูในอาวไทย นอกชายฝงทะเลของจังหวัดสงขลา โดยอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการบงกช ปจจุบัน บริษัท มีสัดสวนการรวมทุนในโครงการคอนแทร็ค 4 เทากับ
รอยละ 45.0 โดยมี Chevron เปนผูดําเนินการ กาซธรรมชาติและคอนเดนเสททั้งหมดที่ผลิตที่โครงการคอน
แทร็ค 4 จะถูกขายใหแก ปตท. ซึ่งเปนไปตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทระยะยาว
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
ในป 2555 ทางโครงการไดดําเนินการเจาะหลุมสํารวจ จํานวน 2 หลุม และหลุมพัฒนา
เพิ่มเติม โดยปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของกาซธรรมชาติที่ผลิตจากโครงการคอนแทร็ค 4 ในป 2555
เทากับ 385 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และคอนเดนเสท เทากับ 14,868 บารเรลตอวัน
โครงการอี 5
โครงการอี 5 ตั้งอยูบนบกในอําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ปจจุบันบริษัท มีสัดสวนการ
รวมทุนในโครงการอี 5 เทากับรอยละ 20 โดย ExxonMobil เปนผูดําเนินการ โดยเริ่มดําเนินการผลิตเมื่อ
เดือนธันวาคม 2533 กาซธรรมชาติทั้งหมดที่ผลิตจากโครงการ อี 5 จะถูกขายใหแก ปตท. ภายใตเงื่อนไข
Take-or-Pay ตามสัญญาซื้อขายกาซระยะยาว โดย ปตท. จะทําการขนสงกาซดังกลาวไปยังโรงผลิตไฟฟา
ของ กฟผ.
ในป 2555 ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของกาซธรรมชาติที่ผลิตจากโครงการอี 5 เทากับ 14
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
โครงการจี 4/43
โครงการจี 4/43 ตั้งอยูในอาวไทย ปจจุบัน บริษัท มีสัดสวนการรวมทุนในโครงการ จี 4/43
เทากับรอยละ 21.375 โดยมี Chevron เปนผูดําเนินการ มีสัญญาซื้อขายกาซระยะยาวกับ ปตท. และมี
สัญญาซื้อขายน้ํามันดิบแบบตลาดจรกับผูซื้อน้ํามันดิบรายอื่น ๆ ดวย
ในป 2555 โครงการไดดําเนินการเจาะหลุมสํารวจ จํานวน 3 หลุม โดยปริมาณการขาย
เฉลี่ยของน้ํามันดิบเทากับ 6,966 บารเรลตอวัน และกาซธรรมชาติ เทากับ 1 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
โครงการจี 4/48
โครงการ จี 4/48 ตั้งอยูในอาวไทยนอกชายฝงทะเลของจังหวัดสุราษฎรธานี และอยูใน
บริเวณใกลเคียงกับโครงการคอนแทร็ค 3 ซึ่งจะทําใหทั้ง 2 โครงการไดรับประโยชนจากตนทุนการผลิตที่
ลดลงเนื่องจากสามารถใชอุปกรณเครื่องมือและดําเนินกิจกรรมการผลิตบางรายการรวมกันได ปจจุบัน
บริษัท มีสัดสวนการรวมทุนในโครงการ จี 4/48 เทากับรอยละ 5.0 โดยมี Chevron เปนผูดําเนินการ
ในป 2555 ไดดําเนินการเจาะหลุมพัฒนาจํานวน 2 หลุม โดยมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ย
ของกาซธรรมชาติ เทากับ 9 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ํามันดิบเทากับ
2,244 บารเรลตอวัน
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
โครงการพีทีทีอีพี 1
โครงการพีทีทีอีพี 1 ตั้งอยูในจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม ปจจุบัน ปตท.สผ.อ. เปน
ผูดําเนินการแตเพียงผูเดียวของโครงการพีทีทีอีพี 1 โดยน้ํามันดิบที่ผลิตจากโครงการจะถูกขนสงไปตาม
ถนนและทางรถไฟเพื่อไปสงยังโรงกลั่นบางจากและจะถูกขายใหแก ปตท. ที่โรงกลั่นบางจาก
ในป 2555บริษัท ไดเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม และไดดําเนินการโครงการ Waterflood Study
อยางตอเนื่องในแหลงอูทอง โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อชดเชยการผลิตที่ลดลงและการเพิ่มการคนพบ
น้ํามันดิบ และในไตรมาสที่ 4 ป 2555 ไดเริ่มการผลิตน้ํามันดิบจากหลุมผลิตใหมดวย ทั้งนี้ ปริมาณการขาย
เฉลี่ยของน้ํามันดิบที่ผลิตจากโครงการพีทีทีอีพี เทากับ 1,372 บารเรลตอวัน ในป 2555
โครงการเอส 1
โครงการเอส 1 ตั้งอยูที่แหลงสิริกิติ์ ในจังหวัดกําแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก เปนแหลง
น้ํามันดิบบนบกที่ใหญที่สุดในประเทศไทย และดําเนินการผลิตน้ํามันดิบครบปที่ 30 ในป2555ทีผานมา
บริ ษั ท เป น ผู ดํ า เนิ น การและเจ า ของแต เ พี ย งผู เ ดี ยวในโครงการเอส 1 ผลิ ตภั ณฑ ที่ ผลิ ตจากโครงการ
ประกอบดวยน้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ และกาซปโตรเลียมเหลว โดยน้ํามันดิบที่ผลิตจากโครงการเอส 1 จะถูก
ขายใหแก ปตท. โดยจะถูกขนสงดวยรถบรรทุกและรถไฟไปที่โรงกลั่นไทยออยลและโรงกลั่นบางจาก สวนกาซที่
ผลิตไดจะถูกนําเขาสูโรงงานเพื่อผานกระบวนการผลิตกาซปโตรเลียมเหลว และจะถูกขายใหแก ปตท. และ
กฟผ. เพื่อเปนเชื้อเพลิงสําหรับการผลิตกระแสไฟฟา และยังขายใหแกหนวยกาซธรรมชาติของ ปตท. ในรูปของ
กาซที่มีการบีบอัด
ในป 2555 ทางโครงการไดเจาะหลุมสํารวจและหลุมประเมิน จํานวน 5 หลุม เจาะหลุม
ผลิตเพิ่มเติม ดําเนินการซอมแซมหลุมผลิต (Workover) และติดตั้ง beam pump เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ผลิตอยางตอเนื่อง และโครงการมีแผนที่จะดําเนินการสํารวจอยางเต็มที่ในพื้นที่สวนที่เหลือ เพื่อประเมิน
ศักยภาพปโตรเลียมของสัมปทาน ทั้งนี้ โครงการเอส 1 ไดเพิ่มการผลิตจาก 22,808 บารเรลตอวันในป
2554 เปนมากกวา 30,000 บารเรลตอวันไดในไตรมาส 4 ป 2555 โดยในป 2555 ปริมาณการขายโดย
เฉลี่ยของน้ํามันดิบ เทากับ 28,004 บารเรลตอวัน กาซธรรมชาติ เทากับ 24 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และ
กาซปโตรเลียมเหลว เทากับ 253 เมตริกตันตอวัน
โครงการสินภูฮอม (อียู-1 และอี 5 เหนือ)
โครงการสินภูฮอม ซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดอุดรธานีและขอนแกน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย บริษัท มีสัดสว นการรว มทุน รอยละ 20.0 ผา นทาง ปตท.สผ.ส. ซึ่ง เปน บริษั ท ยอยของบริษัท
โครงการสินภูฮอมเริ่มมีการผลิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 โดยมีสัญญาซื้อขายกาซระยะยาวกับ ปตท.
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
ในป 2555 โครงการไดดําเนินการการแปลผลการสํารวจทางธรณีฟสิกสดวยการวัดคลื่น
ไหวสะเทือนแบบ 3 มิติเสร็จสิ้น อยูระหวางการเตรียมผลเพื่อประกอบการขุดเจาะในอนาคต โดยในป 2555
ปริมาณการขายเฉลี่ยของกาซธรรมชาติที่ผลิตจากโครงการสินภูฮอมเทากับ 93 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
และคอนเดนเสทเทากับ 427 บารเรลตอวัน
โครงการในพื้นที่คาบเกี่ยว
โครงการพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย บี 17
ในป 2537 ปตท.สผ.อ. ไดทําสัญญารวมดําเนินการ (Joint Operating Agreement หรือ
JOA) กับ Carigali ซึ่งเปนบริษัทยอยของ PETRONAS (บริษัทน้ํามันแหงประเทศมาเลเซีย) และไดจัดตั้ง
บริษัท Carigali PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. ขึ้นเพื่อทําการสํารวจและพัฒนา แปลง
สัมปทานที่ บี 17 และ ซี 19 ทั้งนี้ ปตท.สผ.อ. มีสัดสวนการรวมทุนเทากับรอยละ 50.0 ในบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้น
เพื่อทําหนาที่เปนผูดําเนินการสําหรับแปลงสัมปทานดังกลาว ตอมา Carigali ไดโอนสัดสวนการรวมทุนของ
ตนทั้งหมดใหแก PC JDA Ltd. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 ปตท.สผ.อ. และ PC JDA Ltd. และองคกร
รวมไทย-มาเลเซีย ไดลงนามในสัญญาแบงปนผลผลิตสําหรับสิทธิในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมใน
แปลงสัมปทาน บี 17-01 โดยจะมีการแบงผลผลิตใด ๆ ที่ผลิตไดรวมกันระหวางผูรับเหมา และองคกรรวม
ไทย-มาเลเซีย
ปตท.สผ.อ. PC JDA และองคกรรวมไทย-มาเลเซีย ไดทําสัญญาขายกาซธรรมชาติที่จะ
ผลิตจากโครงการพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ใหแก ปตท. ทั้งนี้ โครงการพัฒนารวมไทย-มาเลเซียบี 17 ไดเริ่มการผลิตเชิงพาณิชยเปนครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ ป 2553โดยปจจุบันกําหนดปริมาณสงมอบ
กาซธรรมชาติรายวันตามสัญญาที่ 335 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
ในป 2555 โครงการไดดําเนินการเจาะหลุมสํารวจจํานวน 1 หลุม และเจาะหลุมผลิต
เพิ่มเติม โดยปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของกาซธรรมชาติที่ผลิตจากโครงการเทากับ 342 ลานลูกบาศกฟุต
ตอวัน ในขณะที่ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสท เทากับ 7,150 บารเรลตอวัน
โครงการในตางประเทศ
โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี
ในป 2554 PTTEP CA ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดมาซึ่งสัดสวนการรวมทุนรอยละ
40.0 ใน โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ในแควนอัลเบอรตา ประเทศแคนาดา จาก Statoil โดย
Statoil เปนผูดําเนินการ ตามที่ที่ปรึกษาดานปโตรเลียมชั้นนําไดประมาณการไว โครงการแคนาดา ออยล
แซนด เคเคดี เปนโครงการทรายน้ํามันซึ่งมีปริมาณบิทูเมนที่สามารถผลิตไดถึง 4,300 ลานบารเรล มีอายุ
ดําเนินการมากกวา 40 ป
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Bitumen Blend ทั้งหมดที่ผลิตไดถูกขายใหแก Statoil ตามสัญญาซื้อขาย โดยสัญญาซื้อ
ขายดังกลาวเปนสัญญาระยะยาว หรือจนกวายอดการผลิตจะถึงเปาหมาย เมื่อยอดการผลิตถึงเปาหมาย
บริษัท สามารถใชสิทธิในการแบงสวนการผลิตได ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มตนการผลิตในเชิงพาณิชย ราคาบิทูเมน
จะถูกกําหนดตามสูตรที่อางอิงราคาตลาดตามมาตรฐานและจะมีการปรับปรุงดวยคาที่กําหนดไวลวงหนา
สําหรับคาขนสง ภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา และคาการตลาด
โครงการนํารองในการพัฒนา คือ Leismer Demonstration Plant (“LDP”) ไดเริ่มการผลิต
ในป 2554 โดยในป 2555 ปริมาณการขายบิทูเมนเฉลี่ยของโครงการอยูที่ 16,343 บารเรลตอวัน ในสวน
ของแผนการขยายกําลังการผลิต (Leismer Expansion) อยูในระหวางขั้นตอนการวางตําแหนง well pad
และศึ ก ษาในรายละเอี ย ดของอุ ป กรณ ที่ จ ะติ ด ตั้ ง เพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง การเตรี ย มขออนุ มั ติ จ าก Energy
Resources Conservation Board (ERCB)เพื่อรองรับอัตราการผลิตที่ขยายเปน 40,000 บารเรลตอวัน
นอกจากนี้ ทางโครงการวางแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตจากแหลง Corner ที่ระดับ 40,000
บาร เ รลต อ วั น โดยป จ จุ บั น อยู ใ นระหว า งการศึ ก ษาในรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ แผนพั ฒ นาและ
งบประมาณโดยรวม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของเงินลงทุนและการกอสรางอุปกรณในกระบวนการ
ผลิต โดยคาดวาจะมีการทํา Final Investment Decision (FID) ในชวงปลายป 2556 ถึงตนป 2557 และ
เริ่มการผลิตไดภายในเวลา 3 ป หลังจากที่มีการ FID
ในกิ จ กรรมการสํ า รวจและประเมิ น ผล ณ สิ้ น ป 2555 โครงการได ดํ า เนิ น การ Winter
Evaluation Program (WEP) ประจําป 2554 – 2555 แลวเสร็จ โดยเจาะหลุมประเมินผลแลวเสร็จ 161
หลุม และไดทําการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และ 4 มิติ ในแหลง Leismer, Thornbury และ
Hangingstone เพื่อนําขอมูลไปใชในการประเมินการผลิตของแหลง Leismer และประเมินศักยภาพเพื่อ
การผลิตของแหลง Thornbury และ Hangingstone ตอไป ในไตรมาส 4 ป 2555 ทางโครงการไดมีการ
เตรียมงาน Winter Evaluation Program ประจําป 2555-2556 รวมถึงการวางตําแหนงของหลุมประเมินผล
และกําหนดพื้นที่การวัดคลื่นไหวสะเทือน โดยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาเพิ่มเติมในแหลง Leismer, Corner
และ Thornbury
โครงการโอมาน 44
โครงการโอมาน 44 ซึ่งตั้งอยูบนบกหางจากกรุงมัสกัต ประเทศโอมานไปทางตะวันตก
บริษัท เปนผูดําเนินการและถือสัดสวนการลงทุนรอยละ 100 โดยการผลิตกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทได
เริ่มขึ้นในแหลง Shams เมื่อป 2550 ปจจุบัน โครงการโอมานมีสัญญาซื้อขายกาซระยะยาวกับกระทรวง
น้ํามันและกาซของประเทศโอมาน
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ในป 2555 มีการคนพบน้ํามันดิบเพิ่มเติมจากการเจาะหลุมผลิตและหลุมประเมินผลจาก
แหลงมูรฮาเมียรและแหลงใหมทางตอนใตของโครงสรางชามส-อี (Shams-E South) ทําใหอัตราการผลิต
เฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 ป 2555 เพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ 1,500 บารเรลตอวันเปนประมาณ 4,500 บารเรลตอ
วัน นับเปนการสรางมูลคาเพิ่มที่สําคัญใหกับโครงการโอมาน 44 ทั้งนี้ ในป 2555 ปริมาณการขายโดยเฉลี่ย
ของกาซธรรมชาติที่ขายจากโครงการเทากับ 40 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของ
คอนเดนเสท เทากับ 2,983 บารเรลตอวัน
โครงการเวียดนาม 9-2
โครงการเวียดนาม 9-2 ตั้งอยูนอกชายฝงทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมือง Vung
Tau ประเทศเวียดนาม โดยไดเริ่มการผลิตครั้งแรกในป 2551 ปจจุบันบริษัทมีสัดสวนการรวมทุนใน
โครงการเวียดนาม 9-2 รอยละ 25.0 ซึ่งน้ํามันดิบที่ผลิตจากโครงการไดขายใหแก Binh Son Refinery and
Petrochemical Company Ltd. สวนกาซฯไดขายใหแก Vietnam Oil and Gas Group ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ
ของประเทศเวียดนามเพื่อการใชภายในประเทศ
ในป 2555 ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ํามันดิบจากโครงการ เทากับ 6,022 บารเรลตอ
วัน ในขณะที่ปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยของกาซธรรมชาติเทากับ 15 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
โครงการเวียดนาม 16-1
โครงการเวียดนาม 16-1 ตั้งอยูนอกชายฝงทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมือง Vung
Tau ประเทศเวียดนาม บริษัท มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 28.5 โดยเริ่มผลิตน้ํามันดิบครั้งแรกในเดือน
สิงหาคม 2554 โดยจําหนายใหกับโรงกลั่นภายในประเทศบางสวน และสงออกบางสวน ตามที่ไดกําหนดไว
ในขอสัญญา
ในป 2555 โครงการฯ ไดทําการผลิตน้ํามันดิบจากแทนหลุมผลิตที่ 2 (Wellhead Platform
: WHP-H4) ในแหลงเทจั๊กจั๋ง (Te Giac Trang Field) ที่ติดตั้งแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่งเสร็จเร็ว
กวากําหนด 1 เดือน ทําใหสามารถเพิ่มการผลิตน้ํามันดิบจาก 42,000 บารเรลตอวันเปนประมาณ 55,000
บารเรลตอวัน ทั้งนี้ปริมาณการขายน้ํามันดิบเฉลี่ยในป 2555 เทากับ 39,425 บารเรลตอวัน
โครงการยาดานา
โครงการยาดานา เป น โครงการก า ซธรรมชาติ ข นาดใหญ ตั้ ง อยู ใ นอ า วเมาะตะมะ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ซึ่ง ปตท.สผ.อ. (บริษัทยอยที่บริษัท ถือหุนทั้งหมด) ถือสัดสวนการรวมทุน
ในการดําเนินงานรอยละ 25.5 โดย Total E&P Myanmar (TEPM) เปนผูดําเนินการ กาซธรรมชาติที่ผลิตจาก
โครงการถูกขายใหแก ปตท. ภายใตเงื่อนไข Take-or-Pay โดยเปนไปตามสัญญาซื้อขายกาซซึ่งมีระยะเวลา 30
ป และสวนหนึ่งขายใหแก MOGE เพื่อใชภายในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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ในการขนสงกาซธรรมชาติจากโครงการยาดานามายังประเทศไทยนั้น บริษัท พีทีทีอีพี
ออฟชอร อินเวสทเมนต จํากัด (บริษัทยอยที่บริษัท ถือหุนทั้งหมด) และผูรวมทุน ไดกอสรางและดําเนินการ
วางท อ ส ง บนบกและท อ ส ง นอกชายฝ ง จากโครงการยาดานาไปยั ง ชายแดนประเทศไทย ภายใต ชื่ อ
Moattama Gas Transportation Company (MGTC) ตอมา ปตท. ไดดําเนินการวางทอสงบนบกจาก
ชายแดนประเทศไทยไปยังโรงผลิตไฟฟาของ กฟผ. ในจังหวัดราชบุรี
ในป 2555 โครงการไดดําเนินการเจาะหลุมผลิตในแนวราบเพิ่มเติม 1 หลุม เพื่อรักษา
ระดับการผลิ ตใหเ ปน ไปตามสัญญา ปริมาณการขายกาซธรรมชาติเฉลี่ ย ในป 2555 เทากับ 772 ล า น
ลูกบาศกฟุตตอวัน โดยขายใหกับ ปตท. 586 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และขายใหกับ MOGE 186 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน
โครงการเยตากุน
โครงการเยตากุน เปนโครงการผลิตกาซธรรมชาติและคอนเดนเสท ตั้งอยูในอาวเมาะตะ
มะ โดยอยูทางตะวันออกเฉียงใตของโครงการยาดานา ซึ่ง ปตท.สผ.อ. (บริษัทยอยที่บริษัท ถือหุนทั้งหมด)
ถือสัดสวนการรวมทุนรอยละ19.3 ปจจุบัน PC Myanmar (Hong Kong) Limited เปนผูดําเนินการ กาซ
ธรรมชาติจากโครงการเยตากุนถูกขายใหแก ปตท. ภายใตเงื่อนไข Take-or-Pay ตามสัญญาซึ่งมีอายุ 30 ป
ในการขนสงกาซธรรมชาติจากโครงการเยตากุนมายังประเทศไทยนั้น บริษัท พีทีทีอีพี
ออฟชอร อินเวสทเมนตจํากัด และผูรวมทุน ไดทําการกอสรางและดําเนินการวางทอสงนอกชายฝงและทอ
สงบนบก (ขนานไปกับทอสงของโครงการยาดานา) จากโครงการไปยังชายแดนประเทศไทย ภายใตชื่อ
Taninthayi Pipeline Company (TPC)
ในป 2555 โครงการไดติดตั้งแทนผลิตเพิ่มความดันระดับกลาง (Yetagun Booster
Compression Platform)และเริ่มดําเนินการพัฒนาแหลงกาซฯ เยตากุนเหนือ คาดวาจะเริ่มผลิตกาซฯ ได
ในป 2557 โดยทั้ ง สองโครงการเพื่ อ รั ก ษาระดั บ การผลิ ต ให เ ป น ไปตามสั ญ ญา ปริ ม าณการขายก า ซ
ธรรมชาติเฉลี่ยในป 2555 เทากับ 393 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และปริมาณการขายคอนเดนเสทเทากับ
9,873 บารเรลตอวัน
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3.2.1.2 โครงการหลักที่อยูในขั้นตอนการพัฒนา
(หมายถึง โครงการที่มีการ
ดําเนินการสวนใดสวนหนึ่งอยูในขั้นตอนการพัฒนาปโตรเลียมแลว แตยังไมมีการดําเนินการใดอยูใน
ขั้นตอนการผลิตปโตรเลียม)
โครงการในตางประเทศ
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย โดย
บริษัท มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 35.0
ในป2555 ทางโครงการไดดําเนินการกอสรางอุปกรณสําหรับกระบวนการผลิต และระบบ
ทอขนสง โดยปจจุบันอยูระหวางการดําเนินงานดานวิศวกรรม การจัดหา การกอสราง และไดมีการเจาะ
หลุม ตามแผนของการพัฒนาโครงการในระยะแรกในแหลงน้ํามัน Bir Saba โดยคาดวาจะสามารถเริ่มผลิต
น้ํามันจากโครงการไดภายในป 2557 ที่กําลังการผลิตประมาณ 20,000 บารเรลตอวัน
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย
ในป 2552 บริษัท ไดมาซึ่งหุนสามัญทั้งหมดของ Coogee Resources Limited ซึ่งตอมา
ไดเปลี่ยนชื่อเปน PTTEP Australasia Pty Ltd (“PTTEP AA”) โดยมีสินทรัพยที่อยูระหวางการสํารวจ
พัฒนา และผลิตในทะเลติมอร
ทรัพยสินของ PTTEP AA สวนใหญแลวจะตั้งอยูที่ทะเลติมอร โครงการเหลานี้รวมถึงแปลง
เอซี/พี 54 เอซี/พี 33 เอซี/พี 34 เอซี/พี 17 เอซี/พี 24 เอซี/พี 4 เอซี/พี 40 และ เอซี/อารแอล 7 ซึ่งเปนโครงการ
ที่บริษัท ไดรวมลงทุนเปนสัดสวนตั้งแตรอยละ 50.0 ถึงรอยละ 100.0 โดยบริษัท ไดประมวลผลขอมูลจาก
การสํารวจดวยการวัดคลื่นไหวสะเทือนที่ไดอีกครั้งเพื่อยืนยันความมีศักยภาพของโครงการเหลานี้
PTTEP AA ยังดําเนินโครงการ เอซี/อารแอล 6 ซึ่งมีแหลงสํารองน้ํามันออเดเชียส และ
โครงการเอซี/อารแอล 4 และ เอซี/อารแอล 5 ซึ่งมีแหลงสํารองน้ํามันเทเนเชียส และมีการจัดทําการศึกษา
ทางวิศวกรรมศาสตรเพื่อประเมินทางเลือกในการพัฒนาแหลงเหลานี้ ในป 2554 ไดมีการเจาะหลุม
ประเมินผล Cash 2 แปลง เอซี/อารแอล 7 และพบกาซธรรมชาติ ในป 2555 ไดมีการเจาะหลุมประเมินผล
หลุมที่สอง คือ Maple 2 ขอมูลที่ไดจากการสํารวจนี้จะชวยใหประเมินศักยภาพการผลิตกาซที่แหลง Cash
และ Maple และการพัฒนากาซธรรมชาติในบริเวณที่หางไกลของทะเลติมอร บริษัท อยูในระหวางพิจาณา
ทางเลือกเชิงพาณิชยสําหรับแหลง Cash Maple โดยการผลิตกาซธรรมชาติเหลว (FLNG) ก็เปนทางเลือก
หนึ่งในการพัฒนาโครงการนี้ ทั้งนี้ บริษัท จะประเมินผลเพิ่มเติมและพิจารณาทางเลือกในการพัฒนาที่
เหมาะสมตอไป
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นอกจากนี้ PTTEP AA ยังไดลงทุนในหลายโครงการในแอง Browse ซึ่งการลงทุนเหลานี้
รวมถึงการลงทุนเปนสัดสวนรอยละ 20.0 ในโครงการ Woodside ของแปลง ดับเบิ้ลยูเอ-396-พี และ
ดับเบิ้ลยูเอ-397-พี ในป 2555 กิจการรวมทุน Woodside กําลังอยูในชวงการประเมินผลขอมูลจากการ
สํารวจดวยการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติเพื่อประเมินศักยภาพของโครงการ
โครงการมอนทารา
โครงการมอนทารา อยูหางแนวชายฝงเปนระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตรไปทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของเขตภูมิภาค Kimberley ประเทศออสเตรเลีย กิจกรรมการเจาะหลุมผลิตของ
โครงการมอนทาราไดดําเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555และไดนําเรือ FPSO เขาสูแหลงมอนทา
ราในเดือนพฤศจิกายน ขณะนี้ไดดําเนินงานเชื่อมตอและทดสอบระบบ และเตรียมความพรอมสําหรับการ
ผลิตโดย คาดวาการผลิตที่แหลงมอนทาราจะเริ่มในไตรมาสที่ 2 ป 2556 และคาดวาจะมีกําลังการผลิต
สูงสุดที่ 35,000 บารเรลตอวัน
เหตุการณมอนทารา
ในเดือนสิงหาคม 2552 ไดเกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหล จากการเจาะหลุมเพื่อการพัฒนา
มอนทารา ซึ่ง PTTEP AA สามารถหยุดการรั่วไหลไดเมื่อตนเดือนพฤศจิกายน 2552 ปจจุบันไดมีทีมงาน
ประจําโครงการชุดใหมเขาดําเนินการบริหารจัดการโครงการอยางเต็มที่ รวมถึงปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน (Action Plan) จากคณะกรรมการสอบสวนฯ โดยคาดวาจะเริ่มการผลิตไดในไตรมาสที่ 2
ของป 2556
คณะกรรมการสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง กรณี ม อนทารา และแผนการปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงาน (Montara Action Plan)
ในเดือนพฤศจิกายน 2552 กระทรวงทรัพยากรและพลังงานของประเทศออสเตรเลีย ไดจัดตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณดังกลาวและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยรายงานของ
คณะกรรมการสอบสวนฯ ใหขอเสนอแนะวาใหพิจารณาทบทวนใบอนุญาตของ PTTEP AA ในการ
ดําเนินงานในแหลงมอนทารา
PTTEP AA พรอมดวยผูเชี่ยวชาญในธุรกิจและหนวยงานราชการของรัฐบาลออสเตรเลียได
รวมกันพัฒนาแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อแกไขประเด็นปญหาตาง ๆ ตามที่ระบุไวในรายงานของ
คณะกรรมการสอบสวนฯ ซึ่ง PTTEP AA ไดดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้น ใน
เดือนกุมภาพันธ 2554 กระทรวงทรัพยากรและพลังงานของประเทศออสเตรเลีย ตัดสินใจไมดําเนินการ
สอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมหรือพิจารณาทบทวนใบอนุญาตปโตรเลียมของ PTTEP AA อีกตอไป เนื่องจาก
แผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานสามารถแกไขขอบกพรองในประเด็นตาง ๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนฯ ได
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ระบุไวอยางมีประสิทธิภาพ ผลการตัดสินนี้มีเงื่อนไขวา PTTEP AA ตองดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง
การปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของ Noetic
บริษัท และรัฐบาลออสเตรเลียไดรวมลงนามในขอตกลงรวมกัน (Deed of Agreement) ซึ่ง
จะครอบคลุมถึงการดําเนินงานของ PTTEP AA และแผนการติดตามผลโดย Noetic โดยครอบคลุมไปจนถึง
การที่เรือผลิตและกักเก็บปโตรเลียม Montara Venture จะเขามาในประเทศออสเตรเลีย การเริ่ม
กระบวนการผลิต และการผลิตอยางตอเนื่องในระยะเวลา 4 เดือน
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ศาลเมืองดารวิน (Darwin Magistrates’ Court) ไดตัดสินให
PTTEP AA ชําระคาปรับตามกฎหมายเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 510,000 ดอลลารออสเตรเลียสําหรับ 4 ขอหา
ที่อัยการยื่นคําฟอง โดยศาลไมมีคําสั่งใหจายคาใชจายอื่นใดเพิ่มเติม
ในสวนการดําเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยนั้น นับตั้งแตเกิด
เหตุการณฯ จนถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 ป 2555 บริษัท ไดรับคาสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 212 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร สรอ.) และอยูระหวางการเรียกรองคาสินไหมทดแทนในสวนที่เหลือตอไปโดยมี
ความคืบหนาเปนลําดับ
สําหรับการเรียกรองคาชดเชยจากเหตุการณน้ํามันรั่วไหลจากแหลงมอนทาราโดยรัฐบาล
อินโดนีเซียนั้น บริษัทยังคงเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการที่จะพิสูจนหลักฐาน
และผลกระทบ (หากมี) โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรตอไป
โครงการซอติกา
โครงการซอติกา ตั้งอยูในอาวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ทั้งนี้ ปตท.สผ.อ.
มีสัดสวนการรวมทุนในโครงการเทากับรอยละ 80 และเปนผูดําเนินการ โดย MOGE ถือสัดสวนการรวมทุน
รอยละ 20 ปตท.สผ.อ. ไดเขาทําสัญญาซื้อขายกาซฯ ซึ่งมีอายุสัญญา 30 ป กับ ปตท. และ MOGE โดย
ระบุปริมาณการซื้อขายกาซฯ รวม 300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ขายใหประเทศไทยในอัตรา 240 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน และขายใหกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 60 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน)
ในป 2555 ทางโครงการไดดําเนิ นงานทางวิศวกรรมและงานกอสรา ง ตามแผนงานที่
กําหนด โดยปจจุบัน อยู ระหวางการดําเนินงานกอสรางแทนผลิตหลั ก งานกอสรางแทนหลุมผลิตและ
โครงขายทอสงกาซธรรมชาติระหวางแทน งานกอสรางทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงทะเล งานกอสรางทอ
สงกาซธรรมชาติ และอุปกรณการผลิตที่เกี่ยวของบนบก ซึ่งมีความคืบหนาไปมาก โดยโครงการ คาดวาจะ
เริ่มสงกาซธรรมชาติเชิงพาณิชยไดภายในตนป 2557
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3.2.1.3 โครงการหลักที่อยูในขัน้ ตอนการสํารวจ (หมายถึง โครงการที่มีการดําเนินการ
สวนใหญอยูในขั้นตอนการสํารวจปโตรเลียม)
โครงการในประเทศไทย
โครงการเอ 4 เอ 5 และ เอ 6/48
แปลงเอ 4 เอ 5 และเอ 6/48 ตั้งอยูในทะเลน้ําลึกของทะเลอันดามัน ทางตะวันตกของ
ประเทศไทย ปตท.สผ.อ. เปนผูดําเนินการโครงการและมีสัดสวนการรวมทุนในเทากับรอยละ 100.0 โดย ได
มีการสํารวจดวยการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และศึกษา ทางธรณีวิทยาและทางธรณีฟสิกส อยาง
ครอบคลุมบนแปลงสัมปทาน
ในป 2555 โครงการไดศึกษาทางธรณีวิทยาเพิ่มเติมเพื่อประเมินศักยภาพปโตรเลียมใน
พื้น ที่ และแปลความหมายข อมูลคลื่น ไหวสะเทือนแบบ 2 มิ ติ จากขอมูลที่ประมวลผลใหม รวมทั้ งได
ดําเนินการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ ในพื้นที่ที่มีศักภาพสูงโดยคาดวาจะดําเนินการเสร็จสิ้นในชวง
ตนป 2556
โครงการแอล 21 และ 28/48
โครงการ แอล 21 และ 28/48 ตั้งอยู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดขอนแกน และจังหวัดอุดรธานี ปตท.สผ.อ. เปนผูดําเนินการและมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ
70.0 โดยในแปลงแอล 28/48 โครงการ ไดมีการเจาะหลุมสํารวจรัตนะ-1 เมื่อเดือนธันวาคม 2553 และได
พบกาซธรรมชาติในโครงสรางดังกลาว ตอมาในชวงปลายป 2554 ไดมีการหยุดการดําเนินการเนื่องจาก
เกิดปญหาในขณะที่ทดสอบอัตราการไหลในหลุมเจาะ ในชวงป 2555 โครงการไดวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
หลุมเจาะรัตนะ-1 และศึกษาศักยภาพปโตรเลียมเพิ่มเติม และไดเตรียมการเจาะหลุมสํารวจรัตนะ-2 เพื่อ
พิสูจนทราบศักยภาพปโตรเลียม บริเวณโครงสรางรัตนะ อีกครั้งหนึ่ง
สําหรับโครงการแอล 21/48 โครงการได ทําการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ
เพิ่มเติม และการสํารวจดังกลาวไดแลวเสร็จในชวงปลายป 2555
โครงการแอล 22/43
โครงการแอล 22/43 ตั้งอยูที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร ปตท.สผ.อ. เปน
ผูดําเนินการโครงการและมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 100.0 ในป 2554 ไดมีการเจาะหลุมสํารวจ 2 หลุม
ซึ่งพบประสบความสําเร็จโดยพบปโตรเลียมเพียงพอในเชิงพาณิชย 1 หลุม ทั้งนี้ โครงการไดรับอนุมัติพื้นที่
ผลิตปโตรเลียมจากคณะกรรมการปโตรเลียมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 และไดรับอนุมัติการสงวนพื้นที่
รอยละ 12.5 ของพื้นที่แปลงสํารวจเดิม จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ปจจุบันอยู
ในระหวางการดําเนินการออกแบบการติดตั้งอุปกรณการผลิตของหลุมวังไผสูงเอ (WPG-A01)
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โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 ตั้งอยูที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
อยุธยา และจังหวัดอางทอง ใกลกับโครงการพีทีทีอีพี 1 โดย ปตท.สผ.อ. เปนผูดําเนินการโครงการและมี
สัดสวนการรวมทุนรอยละ 100.0 โครงการดังกลาวเริ่มดําเนินการผลิตในเดือนตุลาคม 2553 โดยน้ํามันดิบ
ที่ผลิตไดทั้งหมดถูกจําหนายใหแกโรงกลั่นบางจากของ ปตท.
ในป 2555 ทางโครงการเสร็จสิ้นการเจาะหลุมสํารวจที่ฐานขุดเจาะบึงกระเทียม-บี (BKMB) ในแปลง L53/43 และฐานขุดเจาะหนองผักชี-เอ (NPI-A) ในแปลง L54/43 และไดทดสอบอัตราการไหล
โดยใช Nitrogen Lift ผลจากการทดสอบพบวา หลุมสํารวจดังกลาว สามารถผลิตน้ํามันดิบได 1 บารเรลตอ
วัน และ 600 บารเรลตอวันตามลําดับ ในวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ไดยื่นหนังสือขอสงวนพื้นที่
และอยูระหวางการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอพื้นที่ผลิตปโตรเลียม (PLA) ของหนองผักชี ปริมาณการขาย
น้ํามันดิบเฉลี่ยของโครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 เทากับ 12.28 บารเรลตอวันในป 2555
โครงการในพื้นที่คาบเกี่ยว
โครงการจี 9/43
โครงการ จี 9/43 ซึ่งตั้งอยูในอาวไทย ปตท.สผ.อ. เปนผูดําเนินการโครงการและมีสัดสวน
การรวมทุนรอยละ 100.0 ทั้งนี้ โครงการไดถูกระงับการดําเนินการเพื่อรอขอยุติในเรื่องความขัดแยงทางเขต
แดน ซึ่งอยูในระหวางการเจรจาตอรองระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา
โครงการในตางประเทศ
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ
โครงการฮาสสิ เบอร ราเคซ ตั้งอยูบนบกทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย มีพื้นที่
รวมทั้งหมดประมาณ 5,378 ตารางกิโลเมตร โดยบริษัท เปนผูดําเนินการโครงการและมีสัดสวนการรวมทุน
รอยละ 24.5
บริษัทและผูรวมทุนอยูระหวางดําเนินการสํารวจขั้นแรกของโครงการฮาสสิ เบอร ราเคซ
โดยมีแผนที่จะทําการขุดเจาะหลุมสํารวจทั้งหมด 9 หลุม ในชวงปลายป 2554 ถึงตนป 2556 ในป 2555
บริษัท ไดดําเนินการเจาะหลุมสํารวจแลวเสร็จทั้งสิ้นจํานวน 7 หลุม โดยมีการคนพบน้ํามันดิบใน 6 หลุม
ปจจุบันอยูระหวางการเจาะหลุมสํารวจที่เหลือตามแผนอยางตอเนื่อง เพื่อยืนยันศักยภาพทางปโตรเลียม
ตอไป
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
โครงการออสเตรเลีย ดับเบี้ลยูเอ-423-พี
โครงการออสเตรเลีย ดับเบิ้ลยูเอ-423-พี ตั้งอยูนอกชายฝงทะเลทางตะวันตกของประเทศ
ออสเตรเลีย บริษัท มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 30.0 ใน โดยมี Murphy Oil เปนผูดําเนินการโครงการ
ในป 2554 บริษัทไดทําการประเมินผลใหมของผลสํารวจคลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ และไดทํา
การเจาะหลุมสํารวจ (Eupheme 1) ในไตรมาสที่ 4 ป 2555
โครงการกัมพูชา บี
โครงการกัมพูชาบี ตั้งอยูบริเวณนอกชายฝงทะเลของประเทศกัมพูชา โดยมี บริษัท ปตท.สผ.อ.
เปนผูดําเนินการโครงการ และมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 33.333334 ที่ผานมาโครงการฯ ไดมีการเจาะ
หลุมสํารวจตามขอผูกพันจํานวน 3 หลุมในระหวางป 2551-2555 ปจจุบัน บริษัท ไดทําการยื่นหนังสือแจง
การถอนการรวมทุนตอรัฐบาลกัมพูชาแลว และอยูระหวางรอการอนุมัติ
โครงการอินโดนีเซีย มาลุนดา
โครงการอินโดนีเซีย มาลุนดา ตั้งอยูใน ชองแคบมากัสซารนอกชายฝงทะเลดานตะวันตก
ของเกาะสุลาเวสีในประเทศอินโดนีเซีย บริษัท ถือสัดสวนการรวมทุนรอยละ 100 และเปนผูดําเนินการ
โครงการ
บริษัท ไดรับสิทธิในการสํารวจพื้นที่โครงการในเดือนพฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ โครงการอยู
ในชวงของการสํารวจขั้นตน โดยการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวในป
2554 และปจจุบันอยูระหวางการศึกษาทางธรณีวิทยา
โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง
โครงการอินโดนีเซีย ซาดังตั้งอยูใน ชองแคบมากัสซารนอกชายฝงทะเลดานตะวันตกเฉียง
ใตของเกาะสุลาเวสีในประเทศอินโดนีเซีย บริษัท มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 30.0 โดยมี Talisman เปน
ผูดําเนินการโครงการ
บริษัท และ Talisman ไดรับสิทธิในการสํารวจพื้นที่โครงการในเดือนพฤษภาคม 2553
ตอมาในป 2554 Total ไดเขารวมโครงการ โดยการซื้อสิทธิการรวมทุนในสัดสวนรอยละ 10.0 จากบริษัท
และอีกรอยละ 20.0 จาก Talisman ทําให Total มีสัดสวนการรวมทุนในโครงการรวมทั้งสิ้นรอยละ 30.0
โครงการกําลังอยูในชวงของการสํารวจขั้นตน โดยการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติไดดําเนินการเสร็จ
สิ้นแลวในป 2554 และปจจุบันอยูระหวางการศึกษาทางธรณีวิทยา
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู
โครงการอิ น โดนี เ ซี ย เซไม ทู ตั้ ง อยู น อกชายฝ ง ทะเลทางตะวั น ตกเฉี ย งใต ข องปาป ว
ตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย บริษัท มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 28.3 โดยมี Murphy Oil เปนผูดําเนินการ
โครงการ
บริษัท และผูรวมทุนอื่น ๆ ไดรับสิทธิในการสํารวจพื้นที่โครงการ ในเดือนพฤศจิกายน
2551 ในขณะนี้โครงการอยูในชวงระยะเวลาการสํารวจ โดยเริ่มเจาะสํารวจหลุม Lengkuas 1 ไปเมื่อ
ปลายป 2553 จนถึงป 2554 ซึ่งหลุมสํารวจ Lengkuas 1 ถูกเจาะลึกถึงระดับความลึกสุดทายที่ 6,500
เมตร และไดคนพบปโตรเลียมหากแตมีปริมาณที่ไมเพียงพอสําหรับการผลิตเชิงพาณิชย ปจจุบันกําลังมี
การศึกษาทางธรณีวิทยาเพิ่มเติมโดยใชขอมูลของหลุมสํารวจ Lengkaus 1 เพื่อประเมินศักยภาพของ
โครงการ และวางแผนการขุดเจาะหลุมสํารวจในโครงการตอไป
โครงการอินโดนีเซีย เซาท มานดาร
โครงการอินโดนีเซีย เซาท มานดาร ตั้งอยูใน ชองแคบมากัสซาร นอกชายฝงทะเลดาน
ตะวันตกเฉียงใตของเกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย บริษัท มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 34.0 และเปน
ผูดําเนินการโครงการ
บริษัท และ Talisman ไดรับสิทธิในการสํารวจพื้นที่โครงการ ในเดือนพฤษภาคม 2553
ตอมาในป 2554 Total ไดเขารวมโครงการโดยการซื้อสิทธิการรวมทุนในสัดสวนรอยละ 33.0 จาก บริษัท
ทั้งนี้โครงการกําลังอยูในชวงของการสํารวจขั้นตน โดยการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ ไดดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลวในป 2554 และปจจุบันอยูระหวางการศึกษาทางธรณีวิทยา
โครงการอินโดนีเซีย เซาท ซาการี
โครงการอิ น โดนี เ ซี ย เซาท ซาการี ตั้ง อยูใน ชอ งแคบมากั ส ซาร น อกชายฝ ง ทะเลด า น
ตะวันตกเฉียงใตของเกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย บริษัท มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 20.0 โดยมี
Talisman เปนผูดําเนินการโครงการ
บริษัท และ Talisman ไดรับสิทธิในการสํารวจพื้นที่โครงการ ในเดือนพฤษภาคม 2553
ตอมาในป 2554 Total ไดเขารวมโครงการโดยการซื้อสิทธิการรวมทุนในสัดสวนรอยละ 10.0 จากบริษัท
และอีกรอยละ 35.0 จาก Talisman ทําให Total มีสัดสวนการรวมทุนในโครงการรวมทั้งสิ้นรอยละ 45.0
ทั้งนี้ โครงการกําลังอยูในชวงของการสํารวจขั้นตน โดยการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติของโครงการ
ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวในป 2554 และปจจุบันอยูระหวางการศึกษาทางธรณีวิทยา
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
โครงการเคนยา แอล 5 แอล 7 แอล 11 เอ แอล 11 บี และ แอล 12
แปลงแอล 5 แอล 7 แอล 11 เอ แอล 11 บี และ แอล 12 ตั้งอยูนอกชายฝง ประเทศเคนยา
บริษัท มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 10 ผานทาง Cove ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัท ถือหุนทั้งหมด โดยแปลง
สัมปทานดังกลาวมีพื้นที่รวม 22,959 ตารางกิโลเมตร และมี Anadarko เปนผูดําเนินการโครงการ ทั้งนี้
การวัดคลื่นไหวสะเทือนในชั้นหินแบบ 3 มิติ (3D Seismic Survey) จํานวน 2 ครั้ง ไดดําเนินการเสร็จสิ้น
แลวในป 2554 และมีแผนงานเจาะหลุมสํารวจ ในป 2556
โครงการเคนยา แอล 10 เอ และ แอล 10 บี
แปลงแอล 10 เอ และแอล 10 บี ตั้งอยูนอกชายฝง ประเทศเคนยา บริษัท มีสัดสวนการ
รวมทุนผาน Cove ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัท ถือหุนทั้งหมด โดย Cove มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 25.0 ใน
แปลงแอล 10 เอ และรอยละ 15.0 ในแปลงแอล 10 บี โดยมี BG เปนผูดําเนินการโครงการ ทั้งนี้ แปลง
สัมปทานแอล 10 เอ และแอล 10 บี มีพื้นที่รวม 10,516 ตารางกิโลเมตร โดยไดมีการสํารวจดวยการวัดคลื่น
ไหวสะเทือนในชั้นหินทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และรูปแบบ 3 มิติเปนที่เรียบรอยแลว
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน
บริษัท ถือหุนผาน Cove ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัท ถือหุนทั้งหมด ในแปลงสัมปทาน
โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน (หรือที่เรียกวาโครงการโรวูมา) โดย Cove มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ
8.5 ในแปลงสัมปทานดังกลาวโดยมี Anadarko เปนผูดําเนินการ
ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติที่คนพบในแปลงสัมปทานโรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน มี
ประมาณ 32 ถึ ง 65 ล า นล า นลู ก บาศก ฟุ ต ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ น การเพื่ อ ระบุ ป ริ ม าณสํ า รอง (Reserve
Certification Process) คาดวาจะเสร็จสิ้นในป 2556 ปจจุบันผูรวมทุนในแปลงสัมปทานโมซัมบิก โรวูมา
ออฟชอร แอเรีย วัน ยังคงมีแผนทําการสํารวจและมีแผนงานเจาะหลุมสํารวจอยางตอเนื่องในป 2556
ในเดือนธันวาคม 2555 กลุมบริษัทรวมทุนไดจัดจางบริษัทรับเหมาเพื่อใหออกแบบทาง
วิศวกรรม (Front End Engineering Design: FEED) 2 ดาน ไดแก ดานการกอสรางโรงงานผลิตกาซ
ธรรมชาติเหลวบนบก และดานการติดตั้งอุปกรณการผลิตและทอสงกาซนอกชายฝง สําหรับรองรับการ
ผลิต และการกอสรางโรงงานกาซธรรมชาติเหลวที่มีกําลังการผลิตเบื้องตนที่ 10
ลานตัน ตอป (2
สายการผลิต โดยมีกําลังการผลิตสายละ 5 ลานตันตอป) ทั้งนี้กลุมบริษัทผูรวมทุนอยูระหวางดําเนินการ
เจรจากับผูซื้อกาซธรรมชาติเหลว และ คาดวาจะสามารถเริ่มการผลิตและขายกาซครั้งแรกไดในปลายป
2561 หรือป 2562
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร
บริษัท มีสัดสวนการรวมทุนในโครงการโมซัมบิก ออนชอร แปลงโรวูมาผาน Cove ซึ่งเปน
บริษัทยอยที่บริษัท ถือหุนทั้งหมด โดย Cove มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 10.0 ในแปลงสัมปทานบนบก
ของแปลงโรวูมา ซึ่งมีพื้นที่รวม 14,958 ตารางกิโลเมตร โดยมี Anadarko เปนผูดําเนินการโครงการ ทั้งนี้
แผนการทํางานของแปลงสัมปทานนี้ประกอบดวยการสํารวจดวยการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ เปน
ระยะทางรวม 1,000 กิโลเมตร ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในชวงตนป 2556 และอาจจะตามดวยการเจาะ
อีก 2 หลุม
โครงการพมาเอ็ม 3 และเอ็ม 11
โครงการพมาเอ็ม 3 และเอ็ม 11 ตั้งอยูในอาวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
ทั้งนี้ ปตท.สผ.อ. มีสัดสวนรอยละ 100 ในโครงการพมาเอ็ม 3 โดยในป 2554 ไดเริ่มการเจาะสํารวจ และ
พบกาซธรรมชาติในหลุมสํารวจ Aung Sinkha 2 ในป 2555
โครงการพมาเอ็ม 3 อยูในชวงขยายระยะเวลาสํารวจ 7 ป ที่ทางรัฐบาลสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมารอนุมัติเพื่อดําเนินการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย โดยปจจุบันอยูระหวางการเจาะหลุม
ประเมินผลจํานวน 4 หลุม โดยเริ่มเจาะหลุมแรกไปเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2556 ที่ผานมา
โครงการพมาเอ็ม 11 บริษัท ไดคัดเลือกและไดรับการอนุมัติจาก MOGE ในเดือนมกราคม
2556 ให TOTAL E&P Myanmar (Total) และ JX Nippon Oil & Gas Exploration (Myanmar) Limited
(JX Myanmar) เขาเปนผูรวมทุนในแปลงดังกลาว ในสัดสวนรอยละ 40 และ 15 ตามลําดับ โดยทางบริษัท
มีสัดสวนรอยละ 45 และยังคงเปนผูดําเนินการ
ในสวนของแปลงน้ําลึกเอ็ม 11 ซึ่งเปนหลุมน้ําลึก ปจจุบันอยูระหวางการเตรียมแผน
เจาะหลุมสํารวจและการจัดหาแทนเจาะ
โครงการพมาพีเอสซี-จี และอีพี-2
แปลงพีเอสซี-จี และอีพี-2 ตั้งอยูบนบกบริเวณแองตอนกลางของสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร (Central Myanmar Basin) ทางดานตะวันตกของกรุงเนปดอร โดยมีพื้นที่ประมาณ 13,330 และ
1,345 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ทางสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ได
ประกาศวา PTTEP SA ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทยอยของ ปตท.สผ รวมกับ Win Precious Resources เปนผู
ชนะการประมูลสิทธิในการสํารวจและพัฒนาแปลงพีเอสซี-จี และอีพี-2 ในการประมูลแปลงเจาะบนบกของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารรอบป 2554 โดยไดจัดพิธีลงนามในสัญญาแบงปนผลผลิตอยางเปน
ทางการในวันเดียวกัน ทั้งนี้ PTTEP SA มีสัดสวนการรวมทุนในโครงการพมาพีเอสซี-จี และอีพี-2 เทากับ
รอยละ 90.0 และ เปนผูดําเนินการโครงการ
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โครงการอยูระหวางการวางแผนการสํารวจเพื่อเริ่มงานสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ
และงานเจาะหลุมสํารวจในลําดับตอไป
โครงการนิวซีแลนด เกรทเซาธ
โครงการนิวซีแลนด เกรทเซาธ ซึ่งตั้งอยูที่แองเกรทเซาธ ประเทศนิวซีแลนด บริษัท มี
สั ด ส ว นการร ว มทุ น ร อ ยละ 18.0 โครงการนี้ ไ ด เ ริ่ ม การสํ า รวจคลื่ น ไหวสะเทื อ นแบบ 2 มิ ติ ในเดื อ น
พฤศจิกายน 2550 และเริ่มการศึกษาทางธรณีวิทยาเมื่อเดือนมกราคม 2551 และไดมีการสํารวจคลื่นไหว
สะเทือนแบบ 2 มิติอีกครั้งในป 2553 ในป 2554 โครงการ ไดหยุดการสํารวจและคืนสิทธิการลงทุนสําหรับ
แปลงพีอีพี-50121 ตอรัฐบาลนิวซีแลนด เนื่องจากไดประเมินวาแปลงดังกลาวมีศักยภาพทางปโตรเลียมต่ํา
โดยในเดือนมีนาคม 2555 องคกรกํากับดูแลปโตรเลียมและแรธาตุของประเทศนิวซีแลนดไดเห็นชอบกับคํา
ขอปรับเปลี่ยนพื้นที่ในแปลงพีอีพี-50119 โดยใหขยายขอบเขตพื้นที่ในแปลงพีอีพี-50119 เดิมใหรวมบริเวณ
ที่บางสวนของแปลงพีอีพี-50120 ไวและคืนใบอนุญาตสําหรับแปลงพีอีพี 50120 ทั้งนี้ การสํารวจคลื่นไหว
สะเทือน 3 มิติเพิ่มเติมไดเริ่มดําเนินการในเดือนธันวาคม 2554 และเสร็จสิ้นการประมวลผลขอมูลดังกลาว
ในไตรมาสที่ 4 ป 2555 ปจจุบันอยูระหวางการศึกษาศักยภาพปโตรเลียม เพื่อกําหนดหลุมเจาะตอไป
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 ตั้งอยูนอกชายฝงทะเลของประเทศเวียดนาม บริษัท
มีสัดสวนการรวมทุนในโครงการเวียดนาม บี และ 48/95 เทากับรอยละ 8.5 โดยมี Chevron เปน
ผูดําเนินการโครงการ โครงการนี้เริ่มดําเนินงานออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องตน (Front-End
Engineering Design) ในเดือนกุมภาพันธ ป 2553 โดยการออกแบบดังกลาวเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1
ของป 2554 ในขณะนี้ผูดําเนินการโครงการอยูระหวางการเจรจาตอรองสัญญาซื้อขายกาซกับรัฐบาล
เวียดนาม
โครงการเวียดนาม 52/97
โครงการเวียดนาม 52/97 ตั้งอยูนอกชายฝงทะเลของประเทศเวียดนาม บริษัท มีสัดสวน
การรวมทุนในโครงการเวียดนาม 52/97 เทากับรอยละ 7.0 โดยมี Chevron เปนผูดําเนินการโครงการ โดย
เริ่มดําเนินงานการออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องตน (Front-End Engineering Design) ในเดือนกุมภาพันธ
2553 โดยการออกแบบดังกลาวเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 ของป 2554 ในขณะนี้ ผูดําเนินการโครงการอยู
ระหวางการเจรจาตอรองสัญญาซื้อขายกาซกับรัฐบาลเวียดนาม
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3.2.1.4 โครงการที่ไดคืนสิทธิในป 2555
โครงการบาหเรน 2
บริ ษั ท เป น ผูดํ า เนิน การโครงการและมี สั ด สว นการร ว มทุ น ร อ ยละ 100.0 ในโครงการ
บาหเรน 2 ซึ่งตั้งอยูนอกชายฝงทะเลทางตอนเหนือของประเทศบาหเรน บริษัท ไดทําการสํารวจคลื่นไหว
สะเทือนแบบ 2 มิติ ประมวลผลและศึกษาทางธรณีวิทยาในป 2552 รวมทั้งไดเจาะหลุมสํารวจตามขอ
ผูกพัน (Jarim-3) เสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2555 ตอมาบริษัท ไดขอคืนสิทธิในพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ
บาหเรน ภายหลังไดดําเนินการตามขอผูกพันเสร็จสิ้นแลว และไดรับการอนุ มัติอยางเปนทางการจาก
National Oil & Gas Authority เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555
โครงการพมาเอ็ม 7
ปตท.สผ.อ. ไดคืนสิทธิในการสํารวจแปลง เอ็ม 7 ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555
ภายหลังจากที่ไดปฏิบัติตามขอผูกพันในการสํารวจเสร็จสิ้น
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย
ในป 2555 บริษัทไดคืนสิทธิในแปลงตางๆของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ประเทศ
ออสเตรเลีย ดังนี้
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 บริษัท PTTEP Australasia Pty Ltd ไดยุติการรวมลงทุนใน
สัดสวนรอยละ 20 ในแปลงสัมปทานดับเบิ้ลยูเอ 378 พี โดยไดรับการอนุมัติอยางเปนทางการจากรัฐบาล
ออสเตรเลียแลวเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 บริษัท PTTEP Australasia Pty Ltd ไดยื่นเอกสารแกผูรวมทุน
เพื่อขอยุติการรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 35 ในแปลงสัมปทานเอซีพี 32 โดยไดรับการอนุมัติอยางเปน
ทางการจากรัฐบาลออสเตรเลียแลวเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd ไดขอ
ยุติการรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 100 ในแปลงสัมปทาน เอซี/พี 40 ซึ่งจะมีผลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติ
จากทางรัฐบาลออสเตรเลีย
โครงการโรมมานา
บริษัท มีสัดสวนการรวมทุนในโครงการโรมมานา เทากับรอยละ 30.0 ซึ่งตั้งอยูบนบกใน
ไซนาย ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอียิปต บริษัท ไดมีการเจาะหลุมสํารวจ 3 หลุมระหวางเดือน
มกราคม 2554 และเดือนมกราคม 2555 ซึ่งไมคนพบปโตรเลียมในปริมาณที่มีนัยสําคัญ ตอมา เมื่อวันที่ 11
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พฤษภาคม 2555 ชวงการสํารวจของโครงการไดสิ้นสุดลงและบริษัท ไดคืนสิทธิในการสํารวจ โดยไดรับการ
อนุมัติอยางเปนทางการจากรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555
โครงการซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร
บริษัท มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 30.0 ในโครงการซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร ซึ่งตั้งอยู
ในทะเลเมดิเตอรเรเนียน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอียิปต จนถึงเดือนมีนาคม 2554 และบริษัท
ไดคืนสิทธิในสัดสวนการรวมทุนรอยละ 30.0 ของโครงการภายหลังจากเสร็จสิ้นภาระหนาที่ในการสํารวจ
ซึ่งจะมีผลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติจากทางรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต
3.2.2

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม

ปตท.สผ. จัดตั้งบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
เปนหลัก เนื่องจากบริษัทมีการขยายกิจการทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง บริษัทจึงมีความ
จําเปน ตองจัดตั้งบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมขึ้นตามภูมิภาคที่เขาไปลงทุน เพื่อความสะดวก คลองตัว
มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับบริษัทน้ํามันนานาชาติ โดย
พิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน บทบังคับของกฎหมาย โครงสรางทางการเงิน ภาษีอากร และการบริหาร
ความเสี่ยง เปนตน
สําหรับนโยบายการบริหารบริษัทยอยนั้น ปตท.สผ. มีนโยบายบริหารบริษัทยอยในรูปบริษัท
เดียว โดยกําหนดใหบริษทั ยอยมีการดําเนินธุรกิจตามนโยบายและทิศทางกลยุทธของ ปตท.สผ. มีผูบริหาร
และพนักงาน ปตท.สผ. เปนผูดําเนินการหลัก มีการบริหารจัดการและกํากับดูแลอยางเปนระบบในลักษณะ
เดียวกับ ปตท.สผ. สวนการบริหารบริษัทรวม ปตท.สผ. จะแตงตั้งตัวแทนเขาไปรวมประชุมในฐานะผูถือหุน
และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทเพื่อรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกันโยบายและแผนการดําเนินงาน โดยการ
บริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวมของ ปตท.สผ. ยึดถือตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ทางธุรกิจของ ปตท.สผ. เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม บรรลุผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมายทีว่ างไว
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โครงสรางการถือหุนของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ถือหุน ในนิติบุคคลอื่นทั้งสิน้ 76 แหง แบงเปน บริษทั ยอย 59 แหง และบริษัทรวม 17 แหง ดังนี้
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โครงสรางรายได
เริ่ ม ตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม 2554 ผู บ ริ ห ารของกลุ ม บริ ษั ท กํ า หนดสกุ ล เงิ น ดอลลาร
สหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน (Functional currency) และไดนําเสนองบการเงินในสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
รายไดของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย สวนใหญประกอบไปดวยรายไดจากการขายปโตรเลียม
ซึ่งราคาขายอางอิงกับราคาน้ํามันตามราคาตลาดโลกซึ่งเปนสกุลเงินดอลลาร สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร สรอ.)
ดังนั้นในการแสดงโครงสรางรายไดของปตท.สผ. และบริษัทยอย สําหรับป 2553-2555 จึงแสดงเปนสกุลเงิน
ดอลลาร สรอ. เพื่อใหสะทอนถึงโครงสรางรายไดของกลุมบริษัท
โครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทยอยเฉพาะสวนที่เปนธุรกิจหลักในการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมที่กอใหเกิดรายไดในปจจุบันมีทั้งสิ้น 20 โครงการ ประกอบดวย โครงการบงกช โครงการคอนแทร็ค
4 โครงการเอส 1 โครงการยาดานา โครงการเยตากุน โครงการคอนแทร็ค 3 โครงการ บี 8/32 และ 9 เอ
โครงการพีทีทีอีพี 1 โครงการอี 5 โครงการบี 6/27 โครงการสินภูฮอม โครงการจี 4/43 โครงการโอมาน 44
โครงการอาทิตย โครงการเวียดนาม 9-2 โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการจี 4/48 โครงการพื้นที่
พั ฒ นาร ว มไทย-มาเลเซี ย -บี 1 7 โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี และ โครงการเวี ย ดนาม 16-1
นอกจากนั้น ปตท.สผ. และบริษัทยอย ยังมีรายไดจากการบริการทอขนสงกาซ ซึ่งเปนรายไดตามสัดสวนใน
MGTC และ TPC ที่เกิดจากการใหบริการทอขนสงกาซแก Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE)
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
โครงสรางรายไดของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ตั้งแตป 2553-2555
ผลิตภัณฑ

ดําเนินการ
โดย

สวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม
น้ํามันดิบ
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. อ.
ปตท.สผ. ส.
พีทีทีอีพี ออฟชอร 1

กาซธรรมชาติ

พีทีทีอีพี เอชวี
ปตท.สผ. ท.2
พีทีทีอีพี เอพี
พีทีทีอีพี เอชแอล
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. อ.
ปตท.สผ. ส.
พีทีทีอีพี ออฟชอร 1

กาซแอลพีจี

คอนเดนเสท

PTTEPTE

พีทีทีอีพี เอชวี
พีทีทีอีพี โอเอ็ม
ปตท.สผ. ท.2
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ส.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. อ.
ปตท.สผ. ส.

% การถือหุนของบริษัท
ถือหุนโดย

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
พีทีทีอีพี ออฟชอร
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. อ.
พีทีทีอีพี ออฟชอร
ปตท.สผ. อ.
พีทีทีอีพี โฮลดิ้ง
พีทีทีอีพี ออฟชอร
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
พีทีทีอีพี ออฟชอร
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. อ.
พีทีทีอีพี ออฟชอร
พีทีทีอีพี ออฟชอร
ปตท.สผ. อ.
ปตท.สผ.
พีทีทีอีพี ออฟชอร
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
พีทีทีอีพี ออฟชอร

2554

2555

100.00
51.00
49.00
75.00
25.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
51.00
49.00
75.00
25.00
100.00
100.00
100.00
51.00
49.00
100.00
51.00
49.00

100.00
51.00
49.00
75.00
25.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
51.00
49.00
75.00
25.00
100.00
100.00
100.00
51.00
49.00
100.00
51.00
49.00

2553
รายได (ลาน
ดอลลาร สร.อ.)
184.24
60.67
426.18
283.91
55.33
1.68
60.40
1,611.16
506.16
41.48
77.53
2.26
16.66
0.26
5.60
16.80
835.98
89.49
1.80
-

%
4.07
1.34
9.40
6.26
1.22
0.04
1.33
35.55
11.17
0.92
1.71
0.05
0.37
0.01
0.12
0.37
18.45
1.97
0.04
-
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2554
รายได (ลาน
ดอลลาร สร.อ.)
257.49
70.17
627.98
314.11
60.36
149.95
1,619.77
659.95
51.40
80.22
1.59
16.30
6.58
19.75
1,145.45
134.34
2.24
-

%
4.53
1.23
11.05
5.52
1.06
2.64
28.49
11.61
0.90
1.41
0.03
0.29
0.11
0.35
20.15
2.36
0.04
-

2555
รายได (ลาน
ดอลลาร สร.อ.)
312.87
81.01
789.23
327.17
65.67
509.33
2,045.27
837.59
48.88
87.82
1.68
7.10
21.30
1,073.42
125.01
2.50
-

%
4.46
1.15
11.24
4.66
0.94
7.25
29.13
11.93
0.70
1.25
0.02
0.10
0.30
15.29
1.78
0.04
-

แบบ 56-1 ประจําป 2555
ผลิตภัณฑ

ดําเนินการ
โดย

คอนเดนเสท (ตอ)
พีทีทีอีพี โอเอ็ม
ไดลูท บิทูเมน (Diluted Bitumen) พีทีทีอีพี ซีเอ 5
รวม
สวนงานการบริการทอขนสงกาซ
การบริการทอขนสงกาซ
MGTC
TPC
รวม
สวนงานอื่น
รายไดอื่น
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. อ.
พีทีทีอีพี ออฟชอร 1
พีทีทีอีพี เอชวี
พีทีทีอีพี เอชแอล
พีทีทีอีพี โอเอ็ม
MGTC
TPC
เอทีแอล 4
พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส
ปตท.สผ. ท. 2
ปตท.สผ. ส.
พีทีทีอีพี เอพี
พีทีทีอีพี เอ็นแซท

PTTEPTE

% การถือหุนของบริษัท
ถือหุนโดย

2553
รายได (ลาน
ดอลลาร สร.อ.)
52.04
4,329.63

1.15
95.54

2554
รายได (ลาน
ดอลลาร สร.อ.)
72.18
149.89
5,439.72

1.27
2.64
95.68

2555
รายได (ลาน
%
ดอลลาร สร.อ.)
98.19
1.40
255.52
3.64
6,689.56
95.28

%

%

2554

2555

พีทีทีอีพี ออฟชอร
พีทีทีอีพี เอ็นซี

100.00
100.00

100.00
100.00

พีทีทีอีพี ออฟชอร
พีทีทีอีพี ออฟชอร

25.50
19.3178

25.50
19.3178

71.43
39.41
110.84

1.58
0.87
2.45

80.00
44.07
124.07

1.41
0.78
2.19

95.33
55.35
150.68

1.36
0.79
2.15

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. อ.
พีทีทีอีพี ออฟชอร
พีทีทีอีพี ออฟชอร
พีทีทีอีพี ออฟชอร
พีทีทีอีพี ออฟชอร
พีทีทีอีพี ออฟชอร
พีทีทีอีพี ออฟชอร
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. อ.
ปตท.สผ. อ.
ปตท.สผ.
พีทีทีอีพี ออฟชอร
พีทีทีอีพี โฮลดิ้ง

100.00
75.00
25.00
100.00
100.00
100.00
25.50
19.3178
100.00
25.00
75.00
100.00
51.00
49.00
100.00

100.00
75.00
25.00
100.00
100.00
100.00
25.50
19.3178
80.00
25.00
75.00
100.00
51.00
49.00
100.00

32.33
5.76
3.10
0.05
0.02
0.10
0.38
2.44
45.29

0.71
0.13
0.07
0.00
0.00
0.00
0.01
0.05
1.00

18.59
30.14
5.55
0.10
0.04
0.58
0.23
0.86
0.08
5.21
41.42

0.33
0.53
0.10
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.09
0.73

31.64
14.37
5.49
0.09
0.06
0.94
0.59
0.23
0.03
1.14
0.07
1.91
93.95

0.45
0.20
0.08
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.03
1.34

พีทีทีอีพี โฮลดิ้ง

100.00

100.00

-

-

7.51

0.13

0.02

0.00
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
ผลิตภัณฑ
รายไดอื่น (ตอ)

ดําเนินการ
โดย
พีทีทีอีพี เอไอ 3
พีทีทีอีพี เอสเอ็ม
พีทีทีอีพี เอสเอ็มดี
พีทีทีอีพี เอสเอส
พีทีทีอีพี เอสดี
พีทีทีอีพี เอ็นซี
พีทีทีอีพี ซีเอ 5
พีทีทีอีพี ซีไอเอฟ
โคฟ
ซีอีอีเอแอล

รวม
รวม

% การถือหุนของบริษัท
ถือหุนโดย
พีทีทีอีพี โฮลดิ้ง
พีทีทีอีพี ไอดี
พีทีทีอีพี ไอดี
พีทีทีอีพี ไอดี
พีทีทีอีพี ไอดี
พีทีทีอีพี ไอเอช
พีทีทีอีพี เอ็นแอล
พีทีทีอีพี เอ็นซี
พีทีทีอีพี เอ็นซี
พีทีทีอีพี เอไอ 3
โคฟ

2554

2555

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00005
99.99995
100.00
100.00
-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00005
99.99995
100.00
100.00
100.00
100.00

2553
รายได (ลาน
ดอลลาร สร.อ.)
1.83
91.30
4,531.77

%
0.04
2.01
100.00

1

2554
รายได (ลาน
ดอลลาร สร.อ.)
3.13
1.16
0.90
1.74
3.77
0.29
121.30
5,685.09

%
0.05
0.02
0.02
0.03
0.07
0.01
2.13
100.00

2555
รายได (ลาน
ดอลลาร สร.อ.)
0.34
2.11
25.33
0.02
0.10
2.00
180.43
7,020.67

%
0.01
0.03
0.36
0.00
0.00
0.03
2.57
100.00

พีทีทีอพี ี ออฟชอรถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และ บริษัท บี8/32 พารทเนอร จํากัด
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยและอยูระหวางการชําระบัญชี
3
เปลี่ยนชื่อจาก PTTEP Egypt Company Limited (PTTEP EG) เปน PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI)
4
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 บริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร อินเวสทเมนต จํากัด (PTTEPO) รวมกับ Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) ไดลงนามในสัญญาระหวางผูถือหุนของบริษทั อันดามัน ทรานสปอรตเทชั่น จํากัด
(Shareholders Agreement for Andaman Transportation Limited) ในโครงการลงทุนทอขนสงกาซซอติกา ทั้งนี้การเขารวมทุนของ MOGE ดังกลาวเปนไปตามขอตกลงในสัญญา Agreement Establishing the Rights
and Obligations of the Andaman Transportation Limited ซึ่งระบุวาหาก MOGE ใชสิทธิเขารวมทุนภายใตสัญญารวมดําเนินงาน (Joint Operation Agreement) ในโครงการ Zawtika ตามสัดสวนการลงทุนที่ระบุไวใน
สัญญา Production Sharing Contract คือสัดสวนรอยละ 20 แลวนั้น MOGE มีสิทธิในการเขารวมถือหุนในบริษัท อันดามัน ทรานสปอรตเทชั่น จํากัด (ATL) ในสัดสวนเดียวกัน โดยการลงนามในสัญญาครั้งนี้มีผลทําให
PTTEPO เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 80 และ MOGE เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 20 ซึ่งสัญญาผูถือหุนมีผล ณ วันลงนามในสัญญา การเปลี่ยนสัดสวนเงินลงทุนดังกลาวมีผลทําให ATL เปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอย
เปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน ทั้งนี้ MOGE ชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามสัดสวนที่เขาถือหุนเปนจํานวนเงิน 6.22 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา พรอมทั้งชําระคาหุนเพิ่มทุนตามสัดสวนที่เขาถือหุนจํานวน 12,500 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
5
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 บริษัท PTTEP Canada Limited ไดขายสัดสวนเงินลงทุนรอยละ 8 ในบริษัท Leismer Aerodrome Limited (LAL) ใหแก FCCL PARTNERSHIP ทําใหสัดสวนเงินลงทุนใน LAL ลดลงจากรอย
ละ 40 เปนรอยละ 32
2
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
สําหรับป 2555 ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 7,021 ลานดอลลาร สรอ.
(เทียบเทา 218,137 ลานบาท) เมื่อเปรียบเทียบป 2554 จํานวน 5,685 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา
173,375 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 1,336 ลานดอลลาร สรอ.หรือรอยละ 24 โดยรายไดจากการขายเพิ่มขึ้น 1,249
ลานดอลลาร สรอ. เปนผลจาก (1) ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินดอลลาร สรอ. สําหรับป 2555
เพิ่มขึ้นเปน 64.86 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตามราคาน้ํามันโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภั ณฑเฉลี่ย สําหรับป 2554 ที่ 55.49 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบ (2) ปริมาณการขายเฉลี่ยในป 2555 ปรับเพิ่มขึ้นอยูที่ 275,923 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ยในป 2554 ที่ 265,047 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน โดย
ปริมาณขายที่เพิ่มสวนใหญเกิดจากปริมาณการขายน้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้นของโครงการเวียดนาม 16-1 จาก
การเรงการผลิตจากหลุมการผลิตใหม และเพิ่มขึ้นจากโครงการ เอส 1 จากหลุมผลิตใหม และจากการใช
เทคนิค Beam Pump นอกจากนี้ ปริมาณการขายบิทูเมน จากโครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี
เพิ่มขึ้นจากการเรงการผลิต อยางไรก็ตามปริมาณการขายกาซธรรมชาติลดลง ซึ่งเปนผลสุทธิของการหยุด
การผลิต ของโครงการอาทิตยเหนือ ตั้งแตไตรมาส 4 ป 2554 ในขณะที่ปริมาณการขายกาซธรรมชาติของ
โครงการบงกชเพิ่มขึ้น จากแหลงบงกชใต ซึ่งเริ่มมีการผลิตในไตรมาส 2 ป 2555
ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีรายไดจากการบริการทอขนสงกาซเพิ่มขึ้นซึ่งเปนรายไดตาม
สัดสวนใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company
LLC (TPC)
ปตท.สผ.และบริษัทยอย มีรายไดอื่นๆ เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากในป 2555 มีการรับรู
คาสินไหมทดแทนจากเหตุการณในแหลงมอนทาราเพิ่มขึ้น โดยในป 2555 มีการรับรูคาสินไหมทดแทน
ดังกลาวเพิ่มเติมจํานวน 92 ลาน ดอลลาร สรอ. ในขณะที่ มีการรับรูคาสินไหมทดแทนดังกลาวจํานวน 36
ลาน ดอลลาร สรอ. ในป 2554
เปาหมายการดําเนินธุรกิจป 2555-2559
ดวยสถานการณปจจุบัน การดําเนินงานทางดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมมีความ
ยากและความทาทายมากขึ้นเนื่องจากสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งแหลง
ป โ ตรเลี ย มที่ มี ป ริ ม าณลดน อ ยลง ความซั บ ซ อ นทางด า นธรณี วิ ท ยาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ต อ งอาศั ย ความรู
ความสามารถและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงเรื่องการคํานึงถึงดุลยภาพทางดานสิ่งแวดลอมและสังคม
โดยรวม ในป 2555 ปตท.สผ. จึงไดทบทวนและปรับพันธกิจ (Mission) และวิสัยทัศน (Vision) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และสนับสนุนการกาวไปสูการเปนบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมของไทย
ที่เติบโตอยางยั่งยืนและมีมาตรฐานในระดับสากล อันมีใจความหลักสําคัญไดแก ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจ
สํารวจและผลิตปโตรเลียมจากแหลงปโตรเลียมทั้งภายในและตางประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการสราง
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ความมั่นคงทางดานพลังงานใหกับประเทศไทยและประเทศที่เราไปดําเนินธุรกิจ อีกทั้งมีเปาหมายที่จะเปน
บริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย
ในการจัดทําแผนกลยุทธ ปตท.สผ. มีเปาหมายหลักในการสรางความสมดุลใน 3 ดาน
ไดแก ดานการผลิต ดานปริมาณสํารอง และดานผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อกาวไปสูการเปนบริษัท
สํารวจและผลิตปโตรเลียมของไทยที่เติบโตอยางยั่งยืนและมีมาตรฐานในระดับสากล
สําหรับการดําเนินธุรกิจในป 2555 – 2559 ปตท.สผ. ไดติดตามสถานการณและแนวโนม
ของเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกอยางสม่ําเสมอ เพื่อนํามาใชวิเคราะหสถานการณพลังงานใน
ประเทศและวางแนวทางการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังไดประสานงานกับ กลุม
ปตท. และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันวางแผนความตองการพลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ปรับแผนการผลิตและการพัฒนาโครงการอยางตอเนื่อง เรงคนควาและศึกษาเทคโนโลยีใหมๆดานการ
สํารวจและผลิตควบคูกับการคํานึงถึงดุลยภาพทางดานสิ่งแวดลอมและสังคมโดยรวม รวมทั้งเรงศึกษา
โอกาสการลงทุนในโครงการใหมเพื่อเพิ่มปริมาณสํารองใหสอดคลองกับความตองการพลังงานของประเทศ
โดยเปาหมายการดําเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในชวงป 2555-2559 ตามแผนกลยุทธของบริษัท แบงเปน
เป า หมายเชิง ปริม าณ และเป า หมายเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการดํา เนิน การในป 2555 มีส าระสํ า คัญสรุ ป ได
ดังตอไปนี้
3.4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
เป า หมายเชิ ง ปริ ม าณสํ า หรั บ การขาย ในป 2555 และ 2559 ประมาณ 284,000 และ
324,000 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน (BOED) ตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Cumulative
Average Growth Rate) ประมาณรอยละ 3 แมในปนี้จะมีเหตุการณซึ่งสงผลใหตองมีการลดการผลิต
ปโตรเลียมในบางโครงการของบริษัท อาทิ การเลื่อนการผลิตของโครงการมอนทารา และแหลงบงกชใต
โครงการบงกช อยางไรก็ตาม บริษัท พยายามอยางเต็มกําลัง ในการปรับเพิ่มการผลิตเพื่อชดเชยปริมาณ
การผลิตที่ลดลงจากเหตุการณดังกลาวขางตน อาทิ การเพิ่มกําลังการผลิตในโครงการบงกช โครงการ
อาทิตย และโครงการเอส 1 บริษัท จึงมีปริมาณการขายปโตรเลียมต่ํากวาเปาหมายที่วางไวเพียงประมาณ
รอยละ 3 โดยมีปริมาณการขายปโตรเลียมเฉลี่ยวันละประมาณ 276,000 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน
(BOED) นอกจากนี้ บริษัท ยังเรงศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ ดานการสํารวจและผลิต รวมทั้งเรงศึกษาโอกาส
การลงทุนในโครงการใหมเพื่อเพิ่มปริมาณสํารองปโตรเลียมใหสอดคลองกับความตองการพลังงานของ
ประเทศในระยะยาว
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3.4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
1) การสรางมูลคาสูงสุดในโครงการที่มีอยูปจจุบันทั้งในและตางประเทศ (Asset
Value Maximization)
ปตท.สผ. มุงมั่นในการสรางมูลคาสูงสุดใหกับโครงการที่มีอยูทั้งในและตางประเทศอยาง
ตอเนื่องเพื่อความมั่นคงทางดานพลังงานของประเทศ และตอบสนองตอความผันผวนของเศรษฐกิจใน
ประเทศและเศรษฐกิจโลก รวมทั้งสิ้น 7,021 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 218,137 ลานบาท) แบงเปน
รายไดจากการขาย 6,689 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 207,851 ลานบาท) และรายไดอื่นๆ 332 ลาน
ดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 10,286 ลานบาท) และมีกําไรสุทธิรวม 1,846 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา
57,316 ลานบาท) โดยมีความกาวหนาในการดําเนินการ ดังนี้
ดานการสํารวจ ในป 2555 ปตท.สผ. ไดดําเนินกิจกรรมการสํารวจในโครงการตางๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อประเมินศักยภาพของแปลงและเพิ่มปริมาณสํารองปโตรเลียม
โดยบริษัท สามารถเพิ่มปริมาณสํารองปโตรเลียมไดทั้งสิ้นประมาณ 46 ลานบารเรล และ มีปริมาณสํารอง
ที่พิสูจนแลวรวมทั้งสิ้นประมาณ 901 ลานบารเรล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยในป 2555 ปตท.สผ. มี
การขุดเจาะหลุมสํารวจและหลุมประเมินผลในหลายโครงการ อาทิ
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย แหลง Cash-Maple ซึ่ง ตั้ง อยูในทะเลติมอร ประเทศ
ออสเตรเลีย บริษัท ไดเสร็จสิ้นการดําเนินการขุดเจาะหลุมประเมินผล Maple-2 ในแหลง Cash-Maple ใน
เดือนกรกฎาคม โดยพบกาซธรรมชาติซึ่งมีอัตราการไหลของกาซฯ ประมาณ 30 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
และคอนเดนเสท 696 บารเรลตอวัน ขณะนี้อยูระหวางการศึกษาวิเคราะหศักยภาพเชิงพาณิชยของ
โครงการ
โครงการพมา เอ็ม 3 และ เอ็ม 11 สําหรับแปลงเอ็ม 3 รัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน
มาร เ ห็ น ชอบให ข ยายระยะเวลาสํ า รวจอี ก 1 ป เ พื่ อ ให บ ริ ษั ท ดํ า เนิ น การเจาะหลุ ม สํ า รวจ และหลุ ม
ประเมินผลเพื่อพิสูจนศักยภาพเชิงพาณิชยตอไป โดยปจจุบันอยูระหวางเตรียมการเจาะหลุมประเมินผล ใน
สวนของแปลงน้ําลึกเอ็ม 11 ซึ่งเปนหลุมน้ําลึก ปจจุบันอยูระหวางเตรียมการเจาะหลุมสํารวจเชนกัน
โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ซึ่ง ปตท.สผ. รวมทุนรอยละ 28.33 และมีบริษัท Murphy
Semai Oil Co. Ltd. เปนผูดําเนินการนั้น ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซียในการขอเลื่อนระยะเวลาการ
ขุดเจาะหลุมสํารวจตามขอผูกพันขั้นต่ําจํานวน 2 หลุมของปการสํารวจที่ 3 ของชวงการสํารวจระยะที่หนึ่ง
ไปสูปที่ 5 (13 พฤศจิกายน 2555 ถึง 12 พฤศจิกายน 2556) เพื่อใหสอดคลองกับแผนการขุดเจาะ โดยไมมี
ขอผูกพันขั้นต่ําเพิ่มเติม โดยขณะนี้อยูในระหวางศึกษาและวิเคราะหทางธรณีวิทยาเพิ่มเติมเพื่อประเมิน
ศักยภาพ และกําหนดตําแหนงหลุมสํารวจที่ 2 (หลุมสํารวจน้ําตื้น) ซึ่งคาดวาจะดําเนินการขุดเจาะในป
2556
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โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ ซึ่งมีแผนการเจาะสํารวจในระยะแรก เริ่มตั้งแต
ปลายป 2554 ถึง ตนป 2556 จํานวน 9 หลุม โดยในปจจุบัน มีการเจาะสํารวจไปแลวทั้งหมด 7 หลุม
ประสบความสําเร็จในการคนพบพบน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติทั้งหมด 6 หลุม รอสรุปผล 1 หลุม ซึ่งใน
หลุมที่ 6 พบวามีอัตราการไหลของน้ํามันดิบประมาณ 5,200 บารเรลตอวัน และกาซธรรมชาติประมาณ 5
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งเปนอัตราการไหลสูงสุดจากการเจาะหลุมสํารวจทั้งหมดที่ผานมาในแปลงฮาสสิ
เบอร ราเคซ และไดเริ่มดําเนินการเจาะหลุมสํารวจที่ 8 (RDA-1) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ขณะนี้เจาะ
ถึงระดับความลึก 487 เมตร โดยคาดวาจะเจาะถึงระดับความลึกสุดทายภายในเดือนมีนาคม 2556
โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ไดเสร็จสิ้น Winter Evaluation Program (WEP)
ประจําป 2554 - 2555 โดยเจาะหลุมประเมินผลแลวเสร็จ 161 หลุม และไดทําการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ
3 มิติ และ 4 มิติ ในแหลง Leismer, Thornbury และ Hangingstone เพื่อนําขอมูลไปใชในการประเมินการ
ผลิตของแหลง Leismer และประเมินศักยภาพ เพื่อการผลิตของแหลง Thornbury และ Hangingstone
ตอไป และในไตรมาส 4 ป 2555 ไดดําเนินการเตรียมงาน Winter Evaluation Program ประจําป 25552556 รวมถึ ง การวางตํ า แหน ง ของหลุ ม ประเมิ น ผลและกํ า หนดพื้ น ที่ ก ารวั ด คลื่ น ไหวสะเทื อ น โดยมี
จุดประสงคเพื่อพัฒนาเพิ่มเติมในแหลง Leismer, Corner และ Thornbury โดยมีจํานวนหลุมเจาะที่คาดวา
จะเจาะทั้งสิ้น 92 หลุม และการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และ 4 มิติ ทั้งสิ้น 134 ตารางกิโลเมตร
ดานการพัฒนาโครงการ มุงเนนการบริหารโครงการใหพรอมดําเนินการผลิตตามแผนงาน
และงบประมาณที่วางไว เพื่อสรางรายไดและมูลคาเพิ่มแกบริษัท ในอนาคตอันใกล และทดแทนโครงการ
ผลิตที่จะมีกําลังการผลิตลดลงในอนาคต อาทิ
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย การดําเนินงานกอสรางและการเตรียมความพรอมสําหรับ
การผลิตโครงการมอนทารามีความคืบหนาตามลําดับ และบริษัท ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการเชื่อมตอ
ระบบและอุปกรณผลิตที่เกี่ยวของเพื่อเริ่มการผลิต (Operation Safety Case) โดยไดเสร็จสิ้นการเจาะหลุม
ผลิตทั้งหมด 3 หลุม และหลุมอัดกาซ (Gas Injection Well) 1 หลุม ในเดือนกรกฎาคม 2555 และไดนําเรือ
FPSO เขาสูแหลงมอนทาราในเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินงานเชื่อมตอ ทดสอบระบบ และ
เตรียมความพรอมสําหรับการผลิต ซึ่งคาดวาจะผลิตน้ํามันไดภายในไตรมาส 2 ป 2556
สําหรับการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงแกไขเนื่องจากเหตุการณน้ํามันรั่วไหลจาก
แหลงมอนทารา (Action Plan) ในปจจุบัน บริษัท ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลออสเตรเลียใหดําเนินงานสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมในออสเตรเลียตอไปได โดยบริษัท ไดมีการรายงานความคืบหนาของผลการดําเนินการ
ตอกระทรวงทรัพยากรและพลังงานของประเทศออสเตรเลีย (Department of Resources and Energy)
อยางตอเนื่อง และไดดําเนินการนําบทเรียนจากเหตุการณมอนทารามาวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงการ
ดํ า เนิ น งานในบริ ษั ท (Corporate Lessons Learned) และรวมถึ ง การขยายผลไปสู บ ริ ษั ท ย อ ยใน
ตางประเทศ
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บริษัท ยังคงมุงมั่นที่จะบริหารจัดการงานในดานตางๆ และเสริมความเขมแข็งในระบบการ
จัดการดานความปลอดภัย ความรูความสามารถของบุคลากรดานการขุดเจาะสํารวจ การพัฒนา และการ
ผลิตเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณในลักษณะเดียวกันนี้อีกในอนาคต
สวนการดําเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน ภัย นั้น นับตั้งแตเ กิ ด
เหตุการณฯ จนถึงสิ้นสุดป 2555 ปตท.สผ. ไดรับคาสินไหมทดแทนทั้งสิ้นจํานวน 212 ลาน ดอลลาร สรอ.
สําหรับการเรียกรองคาชดเชยจากเหตุการณน้ํามันรั่วไหลจากแหลงมอนทาราโดยรัฐบาล
อินโดนีเซียนั้น บริษัท ยังคงเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทยังคงยึดหลักการที่จะพิสูจน
หลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตรตอไป
โครงการพมาซอติกา เมื่อตนป 2555 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.)
ไดมีการลงนามในสัญญารวมทุน (Joint Operating Agreement) กับ Myanmar Oil and Gas Enterprise
(MOGE) โดยมีสาระสําคัญหลักคือ MOGE เขาถือสัดสวนรอยละ 20 ในโครงการพมาซอติกา ซึ่งเปนไปตาม
สัญญา Production Sharing Contract และขอตกลงเพิ่มเติมระหวาง ปตท.สผ.อ. และ MOGE ที่ระบุให
MOGE มีสิทธิเขารวมทุนในโครงการหลังการอนุมัติการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ ปตท.สผ.อ. ถือสัดสวนรอยละ
80 และยังคงเปนผูดําเนินการในโครงการนี้ตอไป โดยปจจุบันอยูระหวางงานกอสรางแทนผลิตหลักและ
สะพานเชื่อม งานกอสรางแทนหลุมผลิตและโครงขายทอสงกาซธรรมชาติระหวางแทน งานกอสรางทอสง
กาซธรรมชาตินอกชายฝงทะเล งานกอสรางทอสงกาซธรรมชาติ และอุปกรณการผลิตที่เกี่ยวของบนบก ซึ่ง
มีความคืบหนาประมาณรอยละ 63 ทั้งนี้ คาดวาจะสามารถเริ่มการผลิตกาซธรรมชาติไดในป 2556 และจะ
เริ่มสงกาซธรรมชาติเชิงพาณิชยไดภายในตนป 2557
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ในป 2555 มีเปาหมายในการเจาะหลุมผลิตทั้งหมด
4 หลุม เสร็จสิ้นการเจาะหลุมผลิตไปแลวจํานวน 3 หลุม โดยพบกาซธรรมชาติทั้งหมด 2 หลุม ที่อัตราการ
ไหลของน้ํามันดิบประมาณ 4,000 บารเรลตอวัน และรอสรุปผล 1 หลุม ขณะนี้อยูระหวางการเจาะหลุม
ผลิตที่ 4 และอยูระหวางการดําเนินงานกอสรางกระบวนการผลิตและระบบทอขนสง (EPC1) และงาน
กอสรางที่พักอาศัย คายทหาร และสาธารณูปโภค (EPC2) ในพื้นที่พัฒนา ทั้งนี้บริษัท คาดวาจะสามารถเริ่ม
การผลิตไดภายในป 2557
โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ในสวนของแหลง Corner ไดมีการขยายเวลา
การศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับแผนพัฒนาและงบประมาณโดยรวม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ของเงินลงทุนและการกอสรางอุปกรณในกระบวนการผลิต โดยคาดวาจะมีการทํา Final Investment
Decision (FID) ในชวงปลายป 2556 ถึงตนป 2557 และเริ่มการผลิตไดภายในเวลา 3 ป หลังจากที่มีการ
FID
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โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน ตามที่ ปตท.สผ. โดยบริษัท PTTEP Africa
Investment Limited หรือ PTTEP AI (บริษัทยอยของ ปตท.สผ.) ประสบความสําเร็จในการเขาซื้อบริษัท
Cove ในเดือนสิงหาคมป 2555 ทําให PTTEP AI มีสัดสวนในการรวมทุนรอยละ 8.5 ในโครงการโมซัมบิก
โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน โดยมีบริษัท Anadarko เปนผูดําเนินการนั้น โครงการไดมีความคืบหนาในการ
พัฒนา โดยในไตรมาส 4 ป 2555 กลุมบริษัทรวมทุนในโครงการไดจัดจางบริษัทรับเหมาเพื่อใหเขารวม
แขงขันออกแบบทางวิศวกรรม (Front End Engineering Design: FEED) 2 ดาน ไดแก ดานการกอสราง
โรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลวบนบก (Liquefied Natural Gas: LNG) และดานการติดตั้งอุปกรณการผลิต
และทอสงกาซนอกชายฝงในในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน ซึ่งเปนแหลงกาซธรรมชาติ
ขนาดใหญ และมีปริมาณสํารองของกาซธรรมชาติมากกวา 65 ลานลานลูกบาศกฟุต ในประเทศโมซัมบิก
นอกจากนี้ Anadarko ซึ่งเปนผูดําเนินการในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน
ไดทําขอตกลงเบื้องตน (HOA: Heads of Agreement) กับบริษัท Eni ซึ่งเปนผูดําเนินการของโครงการ
โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย โฟร โดยจะประสานงานในการดําเนินงานพัฒนาแหลงกาซฯนอกชายฝง
และรวมมือกันวางแผนและพัฒนาการกอสรางโรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลวบนบก ที่เขตอุตสาหกรรม
Cape Afugi ในเมือง Cabo Delgado ทางตอนเหนือของประเทศโมซัมบิก
ดานการผลิต ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งที่เปนผูดําเนินการเองและรวมทุนกับ
ผูดําเนินการรายอื่น มุงเนนการดําเนินการเพื่อรักษาระดับและเพิ่มปริมาณการผลิตปโตรเลียม โดยนํา
เทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต อาทิ
โครงการเอส 1 ประสบความสําเร็จในการเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันดิบเปน 35,000 บารเรล
ตอวัน ในเดือนธันวาคม 2555 ซื่งเปนสถิติการผลิตน้ํามันดิบที่สูงสุดตั้งแตโครงการเริ่มดําเนินการ และยังคง
กํ า ลั ง การผลิ ต ให อ ยู ระดั บ เดี ย วกัน อยา งต อ เนื่ อ ง โดยมี อั ต ราการผลิ ต เฉลี่ ย ในป 2555 อยู ที่ ป ระมาณ
28,000 บารเรลตอวัน
โครงการบงกช เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 แหลงบงกชใต สามารถผลิตกาซธรรมชาติได
ที่ 320 ลานลูกบาศกฟุตตอวันตามที่กําหนดในสัญญาซื้อ-ขายกับ ปตท. และคอนเดนเสท ระดับการผลิต
9,000 บารเรลตอวัน สําหรับแหลงบงกชเหนือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 สามารถทําลายสถิติการผลิต
คอนเดนเสทไดสูงสุดที่ปริมาณ 25,019 บารเรลตอวัน และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2555 ยังเปนวันที่แหลง
บงกชเหนือ ประสบความสําเร็จในการผลิตคอนเดนเสทไดครบ 100 ลานบารเรล โดยในป 2555แหลงบงกช
เหนือ สามารถผลิตกาซธรรมชาติเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 596 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
สําหรับการผลิตกาซธรรมชาติโดยรวมของโครงการบงกชในปจจุบัน ซึ่งประกอบดวย
แหลงบงกชเหนือ และแหลงบงกชใต มีกําลังการผลิตสูงขึ้นถึง 900 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ทําใหสามารถ
สนองตอบความตองการใชกาซธรรมชาติของประเทศไทยไดถึง 20 %
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โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ซึ่งเริ่มการผลิตในป 2554 แหลง Leismer มีปริมาณ
การผลิต bitumen เฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 ป 2555 ที่ประมาณ 15,700 บารเรลตอวัน โดยมีหลุมเพื่อการผลิต
จํานวน 22 คูหลุม (หลุมอัดไอน้ําและหลุมผลิต) จาก 4 well pad และมีปริมาณบิทูเมนที่ผลิตตั้งแตเริ่มตน
การผลิตจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 รวมอยูที่ประมาณ 9 ลานบารเรล ในสวนของ well pad ที่ 5 นั้น จะ
พร อ มเขา สู ก ระบวนการผลิ ตได ใ นไตรมาสที่ 4 ป 2556 สํา หรับส ว นของแผนการขยายกํา ลั ง การผลิ ต
(Leismer Expansion) ยังคงอยูในขั้นตอนการวางตําแหนง well pad และศึกษาในรายละเอียดของอุปกรณ
ที่จะติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อรองรับอัตราการผลิตเปน 40,000 บารเรลตอวัน รวมถึงการเตรียมขออนุมัติจาก
Energy Resources Conservation Board (ERCB)
โครงการเวี ย ดนาม 16-1 ประสบความสํ า เร็ จ ในการติด ตั้ ง แท น หลุ ม ผลิต (Wellhead
Platform) ที่ 2 ของแหลงเทจั๊กจั๋ง (Te GIac Trang Field) ในไตรมาสที่ 2 และไดเริ่มทําการผลิตอยางเปน
ทางการเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ทําใหสามารถเพิ่มการผลิตน้ํามันดิบจาก 41,000 บารเรลตอวันเปน
ประมาณ 55,000 บารเรลตอวัน และในป 2555 สามารถผลิตน้ํามับดิบไดทั้งสิ้นประมาณ 42,000 บารเรล
ตอวัน (คิดเปนสัดสวนของ ปตท.สผ. ประมาณ 12,000 บารเรลตอวัน) โดยมีการสงมอบน้ํามันดิบใหกับผู
ซื้อรวมในป 2555 ทั้งสิ้นประมาณ 14,757,000 บารเรล (Net Lifted)
โครงการโอมาน 44 ประสบความสําเร็จในการคนพบน้ํามันดิบเพิ่มเติมจากการเจาะหลุม
พัฒนาและหลุมประเมินผลจากแหลงมูรฮาเมียรและแหลงใหมทางตอนใตของโครงสรางชามส-อี (ShamsE South) ทําใหอัตราการผลิตเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 เพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ 1,500 บารเรลตอวันเปน
ประมาณ 4,600 บารเรลตอวัน และกาซธรรมชาติประมาณ 40 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยในป 2555
โครงการโอมาน 44 มีอัตราการผลิตน้ํามันดิบและคอนเดนเสททั้งสิ้นประมาณ 2,960 บารเรลตอวัน และ
กาซฯ 42 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และไดดําเนินการกอสรางและทดสอบระบบตามมาตรฐานวิศวกรรมของ
ทอสงจากหลุมผลิต Shams-9ST ไปยังหนวยผลิตหลักของแหลง Shams โดยไดเริ่มทําการผลิตกาซ
ธรรมชาติและคอนเดนเสทจากหลุม Shams-9ST เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2555
2) การขยายการลงทุนเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน (Sustainable Growth)
ดานการขยายการลงทุนในตางประเทศ ในป 2555 ปตท.สผ. ไดขยายการลงทุนตามแผน
กลยุทธอยางตอเนื่อง ผานการประมูลโครงการสํารวจใหม (New Exploration Acreage) รวมถึงการเขาซื้อ
และควบรวมกิจการ (M&A) โดยไดเรงศึกษาโอกาสการลงทุน การหาผูรวมลงทุน (Strategic Partner) ใน
โครงการใหมๆ ในต า งประเทศ และขยายการลงทุน ในประเทศที่ จ ะเป น ฐานการเติ บ โตในอนาคต ให
สอดคลองกับกลยุทธของบริษัท ซึ่งรวมถึงโครงการที่เปน Conventional และ Unconventional โดยเนนการ
เขาซื้อและควบรวมกิจการโครงการที่อยูในชวงเริ่มตนของการผลิต หรือในชวงการพัฒนาเพื่อใหสามารถ
เพิ่มกําลังการผลิตและปริมาณสํารองไดในทันที รวมถึงเนนการลงทุนในพื้นที่เปาหมายหลักที่มีความสําคัญ
ในเชิงกลยุทธ (Growth Platform) อาทิ ประเทศเมียนมาร แอฟริกาตะวันออก (East Africa) และการเขาซื้อ
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หรือรวมลงทุนในแหลงปโตรเลียมในประเทศไทยที่ยังมีศักยภาพเหลืออยูและจะสิ้นสุดอายุสัมปทานในชวง
10 ปขางหนา
โดยในป 2555 ปตท.สผ. ประสบความสําเร็จในการเขาซื้อหุนของ Cove Energy Plc. ซึ่งมี
แหลงปโตรเลียมครอบคลุมพื้นที่ในสาธารณรัฐเคนยา และสาธารณรัฐโมซัมบิก ประกอบดวยโครงการ
Rovuma Area 1 ที่มีแหลงกาซธรรมชาติขนาดใหญ ซึ่งคาดวาจะมีปริมาณสํารอง (Resources) มากกวา
60 ลานลานลูกบาศกฟุต ซึ่งจะเปนฐานการเพิ่มปริมาณสํารองและปริมาณการผลิตที่สําคัญของ ปตท.สผ.
ตอไป และยังไดมีการขยายฐานการสํารวจในประเทศเมียนมาร ในแปลงสํารวจบนบก PSC-G และแปลง
EP-2
ดานการบริหารและกลั่นกรองการลงทุน ปตท.สผ. ไดมีการดําเนินการอยางตอเนื่องในดาน
การบริหารและกลั่นกรองการลงทุน (Portfolio Management) จุดมุงหมายเพื่อใหการลงทุนมีความ
เหมาะสมทั้งในดานการสรางมูลคาเพิ่มใหแกโครงการและการบริหารความเสี่ยง โดยมีการศึกษา วิเคราะห
ปจจัยและผลกระทบในการลงทุนอยางสม่ําเสมอใหทนั กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองที่เกิดขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงทุน รวมทั้งมีการทบทวนกลุมประเทศเปาหมาย
(Focused Countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุมประเทศตามโอกาส ความเหมาะสม และให
สอดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางและเป า หมายที่ บ ริ ษั ท ตั้ ง ไว โดยวิ เ คราะห จ ากป จ จั ย ต า งๆ อาทิ ศั ก ยภาพทาง
ปโตรเลียม ปจจัยทางภูมิศาสตร การแบงผลประโยชนกับภาครัฐ ความเสี่ยงทั้งดานการเมืองและการดําเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งความไดเปรียบในการแขงขัน อีกทั้งกําหนดสัดสวนการลงทุนในโครงการตางๆใหมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับแผนที่ไดวางไว
โดยในป 2555 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด หรือ ปตท.สผ.อ. ไดคัดเลือก
บริษัท Total E&P Myanmar (Total) และบริษัท JX Nippon Oil & Gas Exploration (Myanmar) Limited
(JX Myanmar) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation (JX NOEX) เขา
เปนผูรวมทุนในแปลงเอ็ม11 ในสัดสวนรอยละ 40 และ 15 ตามลําดับ ทั้งนี้ ปตท.สผ.อ. จะยังคงเปน
ผูดําเนินการและถือสิทธิการรวมทุนในสัดสวนรอยละ 45 ในโครงการนี้ตอไป โดยการเขารวมทุนดังกลาวจะ
มีผลบังคับเมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลสหภาพเมียนมาร ทั้งนี้ การสรรหาผูเขารวมทุนดังกลาว เปนสวน
หนึ่งของกลยุทธในการบริหารการลงทุน (Portfolio management) และการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management)
3) การพัฒนาขีดความสามารถขององคกร (Organization Capability Development)
ดานการพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารตนทุนในการดําเนินงาน ปตท.สผ. ไดเขา
รว มกั บ ปตท. และบริ ษั ท ในเครื อ ในการดํ า เนิ น การโครงการ PTT Group Operational Excellence
Transformation เพื่อจัดทําระบบบริหารการปฏิบัติการเพื่อมุงสูความเปนเลิศของกลุม ปตท. (PTT Group
Operational Excellence Management System – OEMS) ซึ่งมีเปาหมายในการกาวสูการเปนบริษัท
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พลังงานชั้นนํา โดยทางทีมงานที่ประกอบไปดวยตัวแทนจาก ปตท. ปตท.สผ.และบริษัทอื่น ๆ ในเครือ ปตท.
ไดจัดทําคูมือของระบบบริหารการปฏิบัติการฯ ดังกลาวในระดับของกลุม ปตท.แลวเสร็จ และจะนําไปใช
เปนตนแบบของการพัฒนาและจัดทําคูมือนี้ในระดับบริษัทในเครือแตละบริษัทเองตอไป อีกทั้งแตละบริษัท
ยังรวมกันเสนอจัดทําโครงสรางเพื่อกํากับดูแลการพัฒนาและการดําเนินงานของโครงการนี้ใหมีความ
ตอเนื่องและสามารถบรรลุเปาหมายของโครงการ
นอกจากนี้ เนื่องจากแนวโนมของตนทุนในดําเนินการธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมที่มี
ทิศทางปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งการที่ ปตท.สผ. มีโครงการ Unconventional และโครงการผลิตน้ํามันเพิ่มมาก
ขึ้น บริษัท จึงไดดําเนินการบริหารตนทุนในการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อรักษาตนทุนในการดําเนินการ
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม และคงระดับของผลตอบแทนที่เหมาะสม อาทิ โครงการการบริหารตนทุนในการ
จัดซื้อ (Supply Chain Plus) ซึ่งในป 2555 ที่ผานมา ปตท.สผ. สามารถลดตนทุนในการจัดซื้อไดดีกวา
เปาหมายที่ตั้งไว 22% จากเปาหมายการลดตนทุนที่ตั้งไว 90 ลานดอลลาร สรอ.
ดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม (SSHE) และการบริหารการ
พัฒนาอยางยัง่ ยืน (SD) ปตท.สผ. มีเปาหมายในการกาวสูการเปนองคกรซึ่งปราศจากการบาดเจ็บจนถึงขั้น
หยุดงานภายในป พ.ศ.2556 (Lost Time Injury free organization by 2013) โดยมีการนําระบบบริหาร
จัดการดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม มาบังคับใชทุกพื้นที่ปฏิบัติการ ผานการ
วัดผลโดยอาศัยตัวชี้วัดอันไดแก อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บจนสูญเสียเวลาทํางาน หรือ
Lost Time Injury Frequency (LTIF) อั ต ราการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ที่ มี ก ารบาดเจ็ บ ทั้ ง หมด หรื อ Total
Recordable Injury Rate (TRIR) อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการรั่วไหลจากอุปกรณการผลิตและขุดเจาะ
หรือ Loss of Primary Containment Rate (LOPCR) รวมทั้งอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการรั่วไหลของ
สารเคมีและไฮโดรคารบอน หรือ Chemical and Hydrocarbon Spill Rate โดยตัวชี้วัดดังกลาวไดถูก
กําหนดขึ้นบนพื้นฐานของผลการดําเนินงานที่ผานมา และอางอิงกับบริษัท อื่นที่อยูในกลุมธุรกิจเดียวกันที่
ไดมีการบันทึกไวในรายงานของสมาคมผูผลิตน้ํามันและกาซนานาชาติ (International Association of Oil
and Gas Producers หรือ OGP) ซึ่งการจัดการอยางเปนระบบดังกลาวชวยลดความเสี่ยงและผลกระทบที่
ตามมาของอุบัติการณตางๆ ได อันเห็นไดจาก ในป 2555 ปตท.สผ. มีผลการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัยที่ดีที่สุดเทาที่เคยมีมา โดยรายงานสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) และสถิติ
อุบัติเหตุการบาดเจ็บทั้งหมด (TRIR) ในป 2555 อยูในอัตรา 0.19 และ 1.87 ตามลําดับ ซึ่งสามารถลดสถิติ
อุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงานลงกวา 45% เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2554 และคาดวาจะ
สามารถก า วเข า สู Top Quartile เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ บริ ษั ท สมาชิ ก ในกลุ ม OGP (International
Association of Oil and Gas Producers) หรือสมาคมผูผลิตน้ํามันและกาซนานาชาติ
นอกจากนี้ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ปตท.สผ. ไดเปดตัวโครงการ “รักษชีวิต” (Life
Saving Program) มุงเนนใหพนักงานและผูรับเหมาทุกคนปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ดานความปลอดภัย
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ฯ อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งขอกําหนดตามสัญลักษณความปลอดภัย (Life Saving Icons) ทั้ง 18
ตัว ซึ่งมาจากผลการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุใหญๆ ที่เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียขั้นรุนแรงใน
ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมของสมาคมผูผลิตน้ํามันและกาซนานาชาติ หรือ OGP
สําหรับการบริหารการพัฒนาอยางยั่งยืน ปตท.สผ. มีกลยุทธและทิศทางการดําเนินงาน
และเปาหมายระยะยาวในการเพิ่มปริมาณการผลิตในระดับ 900,000 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันในป
2563 ดวยการขยายการลงทุนเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตาม
หลักสากล โดยในป 2554 ปตท.สผ. ไดจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development Committee) ขึ้นทั้งในระดับคณะทํางานและระดับผูบริหาร เพื่อกํากับ ดูแล และสนับสนุนให
หนวยงานตาง ๆ ในองคกรใหมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ปตท.สผ. มีเ ปาหมายที่จะติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนสระดับโลก (Dow Jones World
Sustainability Indix - DJSI World) ภายในป 2557
ดานการพัฒนาบุคลากร ปตท. สผ. ไดเรงพัฒนาขีดความสามารถขององคกร โดยการ
พัฒนาบุคลากรสําหรับงานที่มีความตองการเรงดวน เชน งานสํารวจ งานขุดเจาะปโตรเลียม รวมไปถึงการ
พัฒ นาบุคลากรในระยะยาวเพื่อรองรับการเติบโตอยางรวดเร็ว ตามแผนกลยุท ธขององค ก ร รวมทั้งได
ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาผูนําขององคกร (Leadership Development) เพื่อเตรียมความพรอมให
สอดคลองกับทิศทางการขยายธุรกิจที่จะตองเติบโตไปในตางประเทศทั่วโลก
สําหรับ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร (Corporate Values and
Organization Culture) ปตท.สผ. ไดมีการทบทวนและปรับคานิยมองคกร (Corporate Values) เปน EP
SPIRIT เพื่อสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืนของ ปตท.สผ. ตามแผนกลยุทธที่ไดวางไว และใหมีความ
สอดคลองกับคานิยมของกลุม ปตท. (SPIRIT) ซึ่งถือเปนรากฐานที่สําคัญตอการพัฒนาและเจริญเติบโต
อยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกับกลุม ปตท. โดยไดวางแผนและจะเริ่มการสื่อสารและ
ปลูกฝงคานิยมองคกรในป 2556
ดานการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงาน ไดดําเนินการตามแผนงานในการวางระบบ
Enterprise Resouce Planning (ERP) เพื่อบริหารจัดการขอมูลตาง ๆ ภายในองคกรใหเปนระบบ และมี
ขอมูลที่ทันสมัยตลอดเวลาอยูบนระบบฐานขอมูลเดียวกันทั่วทั้งองคกรทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน ซึ่งมีแผนที่จะเริ่มใชงานระบบ ERP ในป 2556
ดานการพัฒนาความรูองคกร ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสําคัญเรงดวนในการพัฒนาขีด
ความสามารถขององคกร เพื่อเตรียมความพรอมในการขยายธุรกิจไปในตางประเทศทั่วโลกที่นับวันยิ่งมี
ความทาทายมากขึ้น ในป 2555 ที่ผานมา ปตท.สผ. ไดดําเนินการอยางตอเนื่องในการสรางและพัฒนาศูนย
ความเปนเลิศ (Center of Excellent หรือ COE) ไดมีการวางแผนงานที่ชัดเจนมุงเนนการสรางและพัฒนา
องคความรู และเทคโนโลยีเชิงลึกใน 4 ดานหลักที่มีความสําคัญและสอดคลองกับทิศทางและแผนกลยุทธ
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ในการเติบโตแบบกาวกระโดด ไดแก การสํารวจ (Exploration), การสํารวจและผลิตในแหลงน้ําลึก (Deep
Water), การเขาซื้อและรวบรวมกิจการ (Merger and Acquisition หรือ M&A) และ การพัฒนากาซ
ธรรมชาติจากแหลงนอกรูปแบบ (Unconventional) รวมถึงไดริเริ่มการจัดตั้ง Technology Center ซึ่งจะ
เปนศูนยกลางในการคนควาเทคโนโลยีใหมๆ และพัฒนาความรู ความสามารถของทั้งองคกรและบุคลากร
ซึ่งแผนงานดังกลาวจะเริ่มดําเนินการในป 2556 ตอไป
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4. การประกอบธุรกิจ
4.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ
4.1.1 ปโตรเลียม

ปโตรเลียม (Petroleum) หมายถึง น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเหลว หรือ
คอนเดนเสท สารพลอยได และสารประกอบไฮโดรคารบอนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและอยูในสภาพ
อิสระ
น้ํามันดิบ (Crude Oil) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคารบอนทุกชนิดในสภาพเหลว
ตามธรรมชาติ ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ซึ่งไดจากบอหรือหลุมน้ํามัน และยังมิไดทําการ
กลั่น
บิทูเมน (Bitumen) เปนอีกรูปแบบหนึ่งของน้ํามันดิบ ซึ่งมีความเหนียวและความหนืด
สูง บิทูเมนอาจมีลักษณะเปนกึ่งของแข็ง สีดําหรือน้ําตาลดํา และทึบแสง
กาซธรรมชาติ (Natural Gas) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคารบอนที่อยูในสถานะ
กาซหรือไอ ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ โดยปกติมีกาซมีเทน (Methane) เปนองคประกอบ
สวนใหญ
คอนเดนเสท (Condensate) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคารบอนเหลวที่ไดจากการ
ควบแนนของสารประกอบไฮโดรคารบอนที่อยูในสภาวะเปนไอในแหลงกักเก็บ โดยการควบแนนจะ
เกิดขึ้นเมื่อสารประกอบไฮโดรคารบอนนั้นถูกผลิตขึ้นมาที่ปากหลุม โดยที่อุณหภูมิและความดันลดลง
กาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) หมายถึง ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ไดจาก
ขบวนการกลั่นน้ํามันดิบ หรือขบวนการแยกกาซธรรมชาติ ประกอบไปดวยสารประกอบไฮโดรคารบอน
ที่เรียกวาบิวเทน (Butane) และโพรเพน (Propane) เปนสวนใหญ
น้ํามันดิบ คอนเดนเสท กาซปโตรเลียมเหลว และ บิทูเมน มีหนวยวัดเปนบารเรล
ขณะที่ปโตรเลียมที่อยูในสถานะกาซ ไดแก กาซธรรมชาติจะมีหนวยวัดเปนลูกบาศกฟุตที่ความดัน 1
บรรยากาศ และอุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮต ซึ่งผลิตภัณฑปโตรเลียมทุกประเภทอาจถูกแปลงโดย
การเทียบคาความรอน มีหนวยเปนบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ หรือ Barrel of Oil Equivalent (BOE)
ซึ่งกาซธรรมชาติ 1 ลูกบาศกฟุต ที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน มีความรอนประมาณ 1,000 บีทียู
ในขณะที่น้ํามันดิบ 1 บารเรล จะมีคาความรอนถึงประมาณ 6,000,000 บีทียู
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4.1.2 ทอขนสงกาซ
PTTEPO ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น ไดแก การรวมลงทุนใน ATL
สัดสวน รอยละ 80 MGTC สัดสวนรอยละ 25.5 และใน TPC รอยละ 19.31784 เพื่อดําเนินธุรกิจใน
การขนสงกาซทางทอจากโครงการซอติกา (ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการกอสรางอยู) โครงการยาดานา
และโครงการเยตากุนตามลําดับในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมายังชายแดนไทย
4.1.3 บริการทาเทียบเรือ และคลังเก็บผลิตภัณฑและวัสดุ
เปนการใหบริการแกบริษัทในเครือฯ บริษัทรวมทุน นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่เปนลูกคา
จากภายนอก อาทิ เชน บริษัท เชฟรอน, ฮุนได, เพิรลออยล และ ไทยนิปปอนสตีล เปนตน สําหรับการ
ขนสินคาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปโตรเลียมผานทางทาเทียบเรือ
สวนของทาเทียบเรือ จัดเปนทาที่มีความพรอมในการใหบริการสนับสนุนการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมที่ดีที่สุดในประเทศไทย มีขนาดความยาว 380 เมตร ซึ่งสามารถรองรับการ
ใหบริการสําหรับเรือที่ใชในการสนับสนุนกิจกรรมการสํารวจและผลิตปโตรเลียมไดจํานวน 6 ลําพรอม
กัน โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณจัดเก็บและขนถายสินคาที่มีมาตรฐาน ตามรูปแบบของ
ฐานสนับสนุนการปฏิบัติการนอกชายฝง ทั้งยังมีระบบควบคุมที่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติการโดย
คํานึงถึงสิ่งแวดลอม และอาชีวอนามัยเปนไปตามระบบสากล โดยไดรับการรับรองจากหนวยงาน
ตรวจสอบมาตรฐาน ISO14001 และ OHSAS18001 นอกจากนี้ ยังมีระบบการรักษาความปลอดภัย
เปนไปตามมาตรฐานสากลวาดวยขอกําหนดการรักษาความปลอดภัยของเรือ และทาเรือระหวาง
ประเทศ ซึ่งไดรับการรับรองจากกรมเจาทา (International Ship and Port Facilities Security Code –
ISPS Code)
สวนของคลังเก็บผลิตภัณฑและวัสดุ ปจจุบันมีพื้นที่ใหบริการ 2 พื้นที่ คือ คลังจังหวัด
ระนอง และสงขลา โดยคลังจังหวัดระนอง มีพื้นที่ประมาณ 25 ไร สามารถใหบริการจัดเก็บสินคาที่
ไดรับสิทธิประโยชนทางอากรในพื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone) และสินคาทั่วไปสําหรับจัดเก็บใน
พื้นที่ที่ไมไดรับสิทธิประโยชนทางอากร สวนคลังจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 58 ไร สามารถ
ใหบริการจัดเก็บสินคาที่ไดรับสิทธิประโยชนทางอากรในพื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone) และสินคา
ทั่วไปสําหรับจัดเก็บในพื้นที่ที่ไมไดรับสิทธิประโยชนทางอากร โดยพื้นที่ทั้งหมด ใชจัดเก็บอุปกรณที่ใช
ในการผลิตและขุดเจาะ เชน ทอกรุ หัวเจาะ วาลว เปนตน นอกจากนี้ในพื้นที่ดังกลาวทางบริษัทไดจัด
ใหมีระบบรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด โดยการติดตั้งกลองวงจรปดโดยรอบ และมีเจาหนาที่
ควบคุมตลอด 24 ชม.
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4.1.4 บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ)
ปตท. และ ปตท.สผ. ไดรวมกันจั ดตั้ง เอนเนอรยี่ คอมเพล็ กซ เพื่อรับผิดชอบการ
กอสรางและบริหารโครงการศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ ซึ่งเปนศูนยธุรกิจดานพลังงานของประเทศ
และเปนที่ตั้งสํานักงานกระทรวงพลังงาน และบริษัทในเครือ ปตท.
4.1.5 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชนั่ ส จํากัด (พีทีที ไอซีที)
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด (พีทีที ไอซีที) ซึ่ง ปตท.สผ. ถือหุนรอยละ 20 ตาม
มติประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครั้งที่ 10/2549/254 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 ให ปตท.สผ.
ลงนามในสัญญาวาจาง พีทีที ไอซีที เพื่อใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวยการวางระบบ การใหคําปรึกษา การจัดหา และการจัดสงบุคลากร เพื่อ
ดูแลและใหบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกบริษัท โดยมีการตออายุสัญญา
4.5 ป นับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป ตามนโยบายดาน ICT ตามแผนกลยุทธในการ
บริหารงานแบบกลุมธุรกิจ ของกลุม ปตท. เพื่อสรางศักยภาพในการทํางานรวมกัน
4.1.6 บริษัท พีทีทอี ีพี เซอรวิสเซส จํากัด (พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส)
พีทที ีอีพี เซอรวิสเซส จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครั้งที่
12/2546/216
โดยมีภารกิจในการจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับบริษทั ในกลุม
ปตท.สผ. และเพื่อเปนการรองรับการขยายบทบาททางธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมของ ปตท.สผ.
ทั้งภายในและตางประเทศ ซึ่ง ปตท.สผ. มีความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถเพื่อมา
รองรับการขยายตัวขององคกรเปนจํานวนมาก
พีทที ีอีพี เซอรวิสเซส เริ่มดําเนินการวาจางพนักงานเพื่อมาปฏิบัติงานใหกับ ปตท.สผ.
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เปนตนมาจนถึงปจจุบนั ตลอดระยะเวลาที่ผา นมา พีทีทีอพี ี เซอรวสิ เซส
ไดดําเนินการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ ของพนักงานใหมคี วาม
เหมาะสมเพื่อใหพนักงานของ พีทีทีอพี ี เซอรวิสเซส ไดรับการดูแลทีด่ ีทั้งในดานคาตอบแทน สวัสดิการ
และการฝกอบรม เปนตน
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะและพัฒนาบุคลากรของบริษัทใหมีความพรอมที่จะสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับลูกคา (ปตท.สผ.) ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดมีการกําหนดโครงสราง
การฝกอบรม (Structure Training) และไดมีการกําหนดกรอบของหลักสูตรตางๆ ในการฝกอบรม
(Training Roadmap) ไดแก
(1) หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับพนักงานเขาใหม
(2) หลักสูตรการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
(3) หลักสูตรการพัฒนาทักษะพื้นฐานตางๆ ของพนักงาน (Soft Skills)
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4.2

การไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจและสัมปทาน

ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในและตางประเทศ โดยในการลงทุน
ตางประเทศนั้น ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการใหสัมปทานตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ
ซึ่งอาจเปนรูปของ Production Sharing Agreement/Contract หรือ Services Agreement สําหรับ
ภายในประเทศ ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งไดกําหนด
รายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอและอนุมัติสัมปทาน (Concession) การยกเลิกแปลงสํารวจ
ระยะเวลาผลิตปโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงกําหนดผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ ที่รัฐพึงไดในฐานะ
ที่เปนเจาของทรัพยากรปโตรเลียม โดยผลตอบแทนดังกลาวอาจอยูในรูปของคาภาคหลวง ภาษีเงินได
ปโตรเลียม และสิทธิพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ประเด็นสําคัญในการประกอบธุรกิจปโตรเลียม ไดแก
4.2.1 การกําหนดพื้นที่สัมปทาน
กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ กระทรวงพลั ง งาน ในฐานะหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบตาม
กฎหมายปโตรเลียมจะเปนผูกําหนดพื้นที่สัมปทาน โดยแบงพื้นที่ออกเปนแปลง (Block) และเชิญชวน
ใหบริษัทน้ํามันตางๆ เขามายื่นขอสัมปทาน สําหรับขั้นตอนการอนุมัติสัมปทานนั้น คณะกรรมการ
ปโตรเลียมเปนผูพิจารณาคําขอสัมปทาน โดยมีคณะกรรมการเปนผูกลั่นกรองขอมูลตามคําขอในเบื้องตน
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจใหสัมปทาน
และลงนามในสัมปทาน ทั้งนี้ หลักเกณฑในการอนุมัติสัมปทานแตละแปลงนั้น รัฐจะพิจารณาถึง
คุณสมบัติของผูยื่นคําขอแตละรายวามีการนําเงินทุนเขามาใชในการสํารวจปโตรเลียมอยางเหมาะสม
การถายทอดความรูและเทคโนโลยี การวาจางแรงงานในประเทศ รวมทั้งพิจารณาถึงผลประโยชน
สูงสุดที่รัฐพึงได เปนตน
4.2.2 ผูประกอบการ
สัมปทานปโตรเลียมหนึ่งๆ อาจออกใหแกผูรับสัมปทาน (Concessionaire) รายเดียว
หรือผูรับสัมปทานรวม (Co-Concessionaire) ตั้งแต 2 รายขึ้นไปได เนื่องจากลักษณะธุรกิจการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมคอนขางจะมีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผูรับสัมปทานจึงมักจะหาบริษัทอื่น
เขามารับสัมปทานรวม หรือเขารวมประกอบกิจการปโตรเลียม (Co-Venturer) เพื่อเปนการกระจาย
ความเสี่ยงในการลงทุน โดยผูเขารวมทุนในโครงการภายหลังนี้อาจจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้น
กอนการเขารวมโครงการใหแกผูรับสัมปทานหรือผูรวมทุนเดิม ในการรวมทุนขางตนจะมีบริษัทหนึ่ง
เปนผูดําเนินการ (Operator) เพื่อดําเนินการสํารวจและผลิตแทนผูรวมทุนอื่นภายใตการควบคุมของ
คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากผูรวมทุนแตละราย
ทั้งนี้ ผูดําเนินการจะเปนผูกําหนดแผนการเงินที่จะเรียกเก็บ (Cash Call) จากผูรวมทุนทุกรายเพื่อ
นํามาใชจายในโครงการ ผูรวมทุนจะมีสวนในการตัดสินใจทางเทคนิคและในทางการเงิน โดยผาน
ตัวแทนของตนในคณะกรรมการจัดการ โดยทั่วไปบริษัทน้ํามันหนึ่งๆ จะมีบทบาทเปนผูดําเนินการ
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หรือไมในแตละโครงการยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขการลงทุน ความพรอม และกลยุทธการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทในโครงการนั้นๆ
4.2.3 การดําเนินงานและการตัดสินใจลงทุน
โดยทั่วไปแลวกอนที่บริษัทน้ํามันจะตัดสินใจเขาลงทุนในการสํารวจปโตรเลียมทั้งใน
และตางประเทศนั้น จะตองพิจารณาถึงโอกาสที่การสํารวจจะประสบผลสําเร็จ ปจจัยความเสี่ยงตางๆ
ในการลงทุ นอย างรอบคอบ โดยจะตองมีการศึกษาข อมูลเพื่ อวิ เคราะห ศักยภาพของพื้นที่ วาจะมี
ปโตรเลียมสูงเพียงใด และมีสมรรถนะในเชิงพาณิชยหรือไม ตลอดจนสถิติของอัตราสวนความสําเร็จ
(Success Ratio) ของการเจาะหลุมสํารวจในพื้นที่ใกลเคียง และปจจัยความเสี่ยงตางๆ ของประเทศที่
เราเขาไปลงทุนดวย ทั้งนี้ เมื่อเห็นวาคุมคาตอการลงทุนในระยะการสํารวจแลวจึงจะยื่นขอสัมปทาน
ปโตรเลียม หรือเขารวมทุนในสัมปทานปโตรเลียมที่มีการขอไวแลว
เมื่ อ บริ ษั ท น้ํ า มั น ได รั บ อนุ มั ติ พื้ น ที่ สั ม ปทานให เ ข า ไปดํ า เนิ น การสํ า รวจแหล ง
ปโตรเลียม และเริ่มงานสํารวจ ซึ่งโดยปกติจะใชเวลาในการสํารวจขั้นตนประมาณ 2 – 3 ป จนเมื่อพบ
ปริมาณสํารองปโตรเลียมก็จะเปรียบเทียบมูลคาเงินลงทุนที่ตองใชในชวงการพัฒนาแหลงผลิตกับมูลคา
การขายปโตรเลียมตามปริมาณสํารองในสวนที่คาดวาจะผลิตขึ้นมาได หากพบวาเปนการลงทุนพัฒนา
ที่คุมคาก็จะถือวาแหลงปโตรเลียมนัน้ มีศักยภาพในเชิงพาณิชย โดยผูดําเนินการจะตองยื่นขออนุมัติให
แหลงปโตรเลียมนั้นเปนพื้นที่ผลิตปโตรเลียมและเริ่มทําการผลิตในแหลงนั้นไปกอน ทั้งนี้ผูดําเนินการ
ยั ง คงสามารถทํ า การสํ า รวจพื้ น ที่ ที่ เหลื อต อไปได หากยั ง อยู ในระยะเวลาสํ ารวจตามที่ กํ าหนดใน
สั มปทาน ในช วงของการขออนุ มัติ พื้นที่ผลิตนี้ ผูดํา เนิ น การจะตอ งสร า งความมั่ น ใจในการลงทุ น
เนื่องจากการลงทุนเพื่อพัฒนาการผลิตดังกลาวจะมีมูลคาสูงมาก ดังนั้น จึงตองติดตอจัดหาผูซื้อ
ปโตรเลียมไวลวงหนา และจัดทําสัญญาซื้อขายปโตรเลียมระยะยาว (Sales Agreement) ในปจจุบัน
ปตท. เปนผูรับซื้อปโตรเลียมรายใหญที่สุดในประเทศ สําหรับสาระสําคัญ โดยปกติในสัญญาซื้อขาย
ปโตรเลียมจะประกอบดวย วิธีการกําหนดราคาซื้อขาย และกําหนดปริมาณปโตรเลียมที่จะสงมอบ
ทั้งนี้เมื่อถึงกําหนดเริ่มการผลิตผูซื้อจะตองรับผิดชอบตอผลผลิตปโตรเลียมทันทีเมื่อมีการผลิต โดยใน
การซื้อขายกาซธรรมชาติจากโครงการในประเทศจะสงมอบกันที่ปากหลุมผลิต สวนการซื้อขายกาซ
ธรรมชาติจากโครงการในตางประเทศจะทําการซื้อขายที่เขตชายแดนประเทศไทย ปตท. จึงตองเปนผู
จัดวางทอสงกาซทีส่ ามารถรองรับไดตามปริมาณผลิตที่ระบุไวตามสัญญา สําหรับการซื้อขายน้ํามันดิบ
จะสงมอบกันที่โรงกลั่นน้ํามันตามที่ระบุไว สวนการซื้อขายคอนเดนเสทจะทําการสงมอบที่ Floating
Storage Unit (FSU) ใกลบริเวณหลุมผลิต
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4.2.4

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

ปจจุบันการประกอบธุรกิจปโตรเลียมในประเทศไทยอยูภายใต 2 กฎหมายหลัก ไดแก
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 (รวมทั้ง
ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม) ซึ่งสรุปประเด็นสําคัญของกฎหมายดังกลาวได ดังนี้
(1) ผูขอสัมปทานตองเปนบริษัทจํากัด หรือนิติบุคคลที่มีสภาพเชนเดียวกับบริษัท
จํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) ผูรับสั มปทาน ผูรับสัมปทานรว ม และผูเ ขา รวมประกอบกิจการปโตรเลีย ม
จะตองชําระคาภาคหลวง ซึ่งโดยปกติชําระเปนตัวเงิน แตรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหชําระเปนปโตรเลียม
ได ซึ่งตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือน คาภาคหลวงนี้สามารถนํามาเครดิตหักออกจากภาษีได
(Thailand I) หรือตัดเปนคาใชจายได (Thailand III)
(3) อัตราภาษีเงินไดปโตรเลียมเก็บในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 แตไมเกินรอยละ
60 ของกําไรสุทธิที่ไดจากกิจการปโตรเลียม
(4) ดอกเบี้ยจาย ไมสามารถนํามาคํานวณเปนรายจายทางภาษีได
(5) ผูรับสัมปทาน (Concessionaire) แตละรายมีสิทธิไดรับสัมปทานโดยไมจํากัด
จํานวนแปลงสํารวจ
Thailand I

สําหรับสัมปทานปโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม* ตั้งแต
ป 2514 – 2532 และสําหรับสัมปทานปโตรเลียมบนบกที่ออกกอนป
2525

Thailand II** สํ า หรั บ สั ม ปทานป โ ตรเลี ย มบนบกทั้ ง หมด ที่ อ อกโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม* ตั้งแตป 2525 – 2532
Thailand III
Thailand IV
*
**
***

สําหรับสัมปทานปโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม* ตั้งแต
ป 2533
สําหรับสัมปทานปโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงพลังงาน*** ตั้งแตป 2550

ปจจุบันคือกระทรวงพลังงาน
โดยอาศัยมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ผูถือสัมปทานปโตรเลียมใน Thailand II ไดขอเปลี่ยนมาอยู
ภายใต Thailand III ทั้งหมดแลว
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550
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ตารางสรุปเงื่อนไขของ Thailand I, II, III และ IV
เงื่อนไขที่สําคัญ

THAILAND II

THAILAND III

THAILAND IV

อัตราคาภาคหลวง รอยละ 12.5 ของรายไดจาก
การขายหรือจําหนาย
ปโตรเลียม ซึ่งจะสามารถ
นํามาเครดิตหักภาษีได
ภาษีเงินได
ในปจจุบันรอยละ 50 ของ
ปโตรเลียม
กําไรสุทธิ จากการประกอบ
กิจการปโตรเลียม
ผลประโยชน
ตอบแทนพิเศษ

รอยละ 12.5 ของรายไดจาก
การขายหรือจําหนายปโตรเลียม
ซึ่งจะสามารถนํามาเครดิตหัก
ภาษีได
ในปจจุบันรอยละ 50 ของ
กําไรสุทธิ จากการประกอบ
กิจการปโตรเลียม
ผลประโยชนรายปและโบนัส
รายป

ระยะเวลาสํารวจ

8 ป และขอตออายุไดอีก 4 ป

8 ป และขอตออายุไดอีก 4 ป

อัตรากาวหนาแบบขั้นบันได
รอยละ 5 – 15 และถือเปน
คาใชจายที่พึงหักไดในการคํานวณ
ภาษี
ในปจจุบันรอยละ 50 ของ
กําไรสุทธิ จากการประกอบกิจการ
ปโตรเลียม
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ
โดยถือเปนคาใชจายที่พึงหักไดใน
การคํานวณภาษี
6 ป และขอตออายุไดอีก 3 ป

อัตรากาวหนาแบบขั้นบันได
รอยละ 5 – 15 และถือเปน
คาใชจายที่พึงหักไดในการ
คํานวณภาษี
ในปจจุบันรอยละ 50 ของ
กําไรสุทธิ จากการประกอบ
กิจการปโตรเลียม
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ
โดยถือเปนคาใชจายที่พึงหักไดใน
การคํานวณภาษี
6 ป และขอตออายุไดอีก 3 ป

ระยะเวลาผลิต

ไมเกิน 30 ปนับจากวันสิ้น
ระยะเวลาสํารวจ และขอตออายุ
ไดอีกไมเกิน 10 ป
ไมเกิน 10,000 ตร.กม. ตอ
แปลงสํารวจ โดยจํานวนแปลง
สูงสุดไมเกิน 5 แปลงสํารวจ

ไมเกิน 30 ปนับจากวันสิ้น
ระยะเวลาสํารวจ และขอตออายุได
อีกไมเกิน 10 ป
ไมเกิน 10,000 ตร.กม. ตอ
แปลงสํารวจ โดยจํานวนแปลง
สูงสุดไมเกิน 5 แปลงสํารวจ

ไมเกิน 20 ปนับจากวันสิ้น
ระยะเวลาสํารวจ และขอตออายุ
ไดอีกไมเกิน 10 ป
ไมเกิน 4,000 ตร.กม. ตอ
แปลงสํารวจ โดยจํานวนแปลง
สูงสุดไมเกิน 5 แปลงสํารวจ

ไมเกิน 20 ปนับจากวันสิ้น
ระยะเวลาสํารวจ และขอตออายุ
ไดอีกไมเกิน 10 ป
ไมเกิน 4,000 ตร.กม. ตอ
แปลงสํารวจ โดยไมจํากัดจํานวน
แปลงสํารวจ

พื้นที่สัมปทาน
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4.3

ตลาดและภาวะการแขงขัน

ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมรวมทั้งสิ้น 44 โครงการ จําแนกเปน
โครงการในประเทศจํานวน 17 โครงการ และโครงการในตางประเทศจํานวน 27 โครงการ ผลิตภัณฑปโตรเลียม
ที่ไดจากการดําเนินการของบริษัท ไดแก กาซธรรมชาติ น้ํามันดิบ คอนเดนเสทหรือกาซธรรมชาติเหลว และ
กาซแอลพีจี โดยมี ตลาดในประเทศเป นตลาดหลัก เพื่อตอบสนองความต องการพลั ง งานของประเทศ
นอกจากนั้น ปตท.สผ. ไดดําเนินการสํารวจ ผลิต และจําหนายปโตรเลียมในตางประเทศเพื่อเปนการสราง
ความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศ และเปนการนํารายไดกลับคืนสูประเทศไทยอีกทางหนึ่ง
ในป 2555 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มียอดจําหนายปโตรเลียมเฉลี่ยตอวัน 275,923
บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 4 จากป 2554 ปริมาณปโตรเลียมที่จําหนายเพิ่มขึ้น
สวนใหญมาจากการขายกาซธรรมชาติ และคอนเดนเสทของโครงการบงกชใตที่เริ่มการผลิตตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ 2555 โดยมีอัตราการผลิตกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทเฉลี่ย 203 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และ
7,116 บารเรลตอวัน ตามลําดับ น้ํามันดิบจากโครงการเอส 1 มีปริมาณการผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 22,808
เปน 28,004 บารเรลตอวัน น้ํามันดิบ (Diluted Bitumen หรือ Dilbit) ของโครงการแคนาดา ออยล แซนด
เคเคดี มีอัตราการผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 14,300 เปน 16,343 บารเรลตอวัน และการเพิ่มอัตราการผลิตของ
โครงการเวียดนาม 16-1 ที่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 10,528 เปน 42,124 บารเรลตอวัน
ปริมาณและรายไดจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมในป 2555 มีสัดสวนปริมาณการขาย
ผลิตภัณฑกาซธรรมชาติตอผลิตภัณฑน้ํามันดิบและคอนเดนเสทเปน 66 ตอ 34 หรือคิดเปนสัดสวนมูลคา
การขายผลิตภัณฑกาซธรรมชาติตอผลิตภัณฑน้ํามันดิบและคอนเดนเสทเปน 46 ตอ 54 โดยมีรายละเอียด
แสดงไดดังนี้

2553

2554

ผลิตภัณฑ
น้ํามันดิบ (ลานบารเรล)
กาซธรรมชาติ (ลาน
ลูกบาศกฟุต)
กาซแอลพีจี (เมตริกตัน)
คอนเดนเสท (ลานบารเรล)
ไดลูท บิทูเมน (ลานบารเรล)
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2555

2553
2554
2555
มูลคา
มูลคา
มูลคา
ปริมาณ
(ลานดอลลาร สรอ.) (ลานดอลลาร สรอ.) (ลานดอลลาร สรอ.)
19.18
1,072.42
1,480.07
2,085.28

ปริมาณ
14.45

ปริมาณ
14.16

421,922.40

417,090.97

412,042.44

2,255.50

2,429.23

3,021.24

72,689.38
13.3
6
-

86,292.37
12.9
2
2.
07

92,732.81

22.40

26.33

28.40

12.32

979.31

1,354.20

1,299.12

149.89

255.51

3.77

-
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4.3.1

ลักษณะการตลาด

ปตท.สผ. จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ผลิตไดจากโครงการในประเทศและภูมิภาค
ใกลเ คีย งให ตลาดในประเทศเปนหลั ก โดยมี บริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) เปน ผู ซื้อที่สําคั ญซึ่ง จะนํา
ผลิตภัณฑปโตรเลียมไปผานกระบวนการแยกและผลิตเพื่อจําหนายเปนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบสําหรับธุรกิจ
ผลิตไฟฟา ปโตรเคมี ภาคขนสง ภาคอุตสาหกรรม และการใชในครัวเรือน
หลักการการทําการตลาดของผลิตภัณฑปโตรเลียมแตละโครงการมีความแตกตางกัน
เนื่องจากทําเลที่ตั้งและคุณสมบัติของผลิตภัณฑของแตละโครงการมีความแตกตางกัน ซึ่งมีผลตอการขาย
และการกําหนดราคาขาย ทั้งนี้สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้
(1) กาซธรรมชาติ
เนื่องจากการพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติ ตองใชเงินลงทุนสูง จําเปนตองมีสัญญาซื้อ
ขายกอนดําเนินการลงทุน โดยการทําสัญญาจะผูกพันเปนสัญญาระยะยาว 15-30 ป มีการกําหนดราคา
ปริมาณและจุดซื้อขายไวในสัญญาอยางชัดเจน การจําหนายกาซธรรมชาติจากแหลงผลิตในประเทศ
ทั้งหมดจะกําหนดจุดสงมอบที่แทนผลิตกลาง (Central Processing Platform) โดยผูซื้อเปนผูลงทุนวาง
ระบบทอมารับกาซธรรมชาติที่แทนผลิตกลาง แตสําหรับกาซธรรมชาติจากประเทศสหภาพพมาที่สงมา
จําหนายยังประเทศไทยมีจุดสงมอบอยูที่เขตชายแดน โดยผูขายเปนผูลงทุนวางระบบทอจากแทนผลิต
กลาง (Central Processing Platform) มาถึงชายแดน ทั้งนี้สูตรราคาที่ใชซื้อขายกาซธรรมชาติจะอางอิง
กับราคาน้ํามันเตาและดัชนีเศรษฐกิจเพื่อสะทอนตนทุนการผลิตและสามารถแขงขันกับเชื้อเพลิงอื่นได
ตลอดอายุสัญญา
ปริมาณการซื้อขายจะกําหนดจากปริมาณสํารองที่ทําการประเมิน ณ วันเจรจา
สัญญา ทั้งผูซื้อและผูขายมีขอผูกพันที่ตองทําการซื้อขายตามปริมาณที่กําหนด ในกรณีที่ผูซื้อไมสามารถ
รับกาซธรรมชาติไดตามปริมาณในสัญญา ผูขายจะไดรับหลักประกันโดยผูซื้อตองจายเงินใหแกผูขายครบ
ตามจํานวน (Take-or-Pay) และผูซื้อมีสิทธิรับกาซธรรมชาตินี้โดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมในปถัดๆ
ไป (Make Up Gas) และหากผูขายไมสามารถจัดสงกาซธรรมชาติตามปริมาณที่ผูซื้อสั่งในวันใดวันหนึ่งได
ผูซื้อสามารถรักษาสิทธิปรับผูขายโดยการซื้อกาซธรรมชาติปริมาณดังกลาวดวยราคาลดลงตามเงื่อนไขที่
กําหนดในแตละสัญญา (Shortfall)
(2) คอนเดนเสทและน้ํามันดิบ
การกําหนดราคาจําหนายคอนเดนเสทและน้ํามันดิบนั้น ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของ
คอนเดนเสทและน้ํามันดิบที่ผลิตได โดยจะอางอิงราคาคอนเดนเสทและน้ํามันดิบที่เปนตัวหลักสําหรับซื้อ
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ขายในภูมิภาคนั้นๆ (Regional Benchmark Price) โดยการซื้อขายจะมีทั้งสัญญาระยะสั้น และสัญญาระยะ
ยาว รวมทั้งการจําหนายในตลาดจร
(3) กาซแอลพีจี
ปตท.สผ. จํ า หน า ยก า ซแอลพี จี จ ากโครงการเอส 1 ให แ ก บริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด
(มหาชน) โดยมีรูปแบบเปนสัญญาระยะยาว ราคาขายอางอิงตามราคาประกาศของคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน
สําหรับแหลงผลิตในตางประเทศ การจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมจะแตกตางกันไปใน
แตละประเทศ ดังนี้
(1) โครงการยาดานาและโครงการเยตากุน ประเทศพมา: กาซธรรมชาติที่ผลิตไดจาก
โครงการยาดานา ประมาณรอยละ 80 จําหนายใหแกประเทศไทยเปนหลัก โดยมีบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) เปนผูรับซื้อ และประมาณรอยละ 20 จําหนายใหกับประเทศพมาเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟา สวนกาซธรรมชาติจากโครงการเยตากุน จําหนายใหกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ทั้งหมด
สําหรับคอนเดนเสทจากโครงการเยตากุนเกือบทั้งหมดจําหนายใหประเทศพมาเพื่อใชภายในประเทศ มี
เพียงบางสวนจําหนายในตลาดจรภายในภูมิภาค
(2) โครงการพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย-บี17: ปจจุบันกาซธรรมชาติ ที่ผลิตได
จําหนายใหกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อนํามาใชในประเทศไทยทั้งหมด อยางไรก็ตาม ในป 2558
จะเริ่มมีการแบงขายใหกับ บริษัท Petronas จํากัด บริษัทน้ํามันแหงชาติของประเทศมาเลเซียเพื่อใชใน
ประเทศมาเลเซียตามสัญญา Gas Balancing Agreement ระหวาง บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) กับ
Petroliam Nasional Berhad สําหรับคอนเดนเสทที่ผลิตไดจะจําหนายในตลาดจรโดยผานวิธีการประมูล
ราคา โดยมี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ Petco Trading Corporation SDN. BHD. เปนตัวแทนรวม
(Co-Marketing Agent) ในการดําเนินการประมูลเพื่อขายในตลาดจร
(3) โครงการโอมาน 44 ประเทศโอมาน: กาซธรรมชาติที่ผลิตไดทั้งหมดจําหนายใหกับ
รัฐบาลรัฐสุลตานโอมาน สวนคอนเดนเสทที่ผลิตไดจําหนายใหกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อนํามาใช
ในประเทศไทย
(4) โครงการเวียดนาม 9-2 และเวียดนาม 16-1 ประเทศเวียดนาม: น้ํามันดิบทั้งหมด
ที่ผลิตไดจากโครงการ 9-2 จําหนายใหกับ Binh Son Refining and Petrochemical Company LTD
(BSR) ซึ่งเปนโรงกลั่นของเวียดนามเพื่อใชในประเทศ สวนน้ํามันดิบที่ผลิตไดจากโครงการ 16-1 จําหนาย
ทั้งในตลาดจรและในรูปแบบสัญญาการซื้อขายระยะสั้นโดยระบบการประมูลราคา สวนกาซธรรมชาติที่
ผลิตไดจากโครงการ 9-2 และ16-1จําหนายใหกับ Vietnam Oil and Gas Group เพื่อใชในประเทศ
เวียดนาม
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(5) โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ประเทศแคนาดา: น้ํามันดิบ (Diluted
Bitumen หรือ Dilbit) ที่ผลิตได ในเบื้องตนจําหนายใหกับ Statoil Canada Limited ทั้งหมด เพื่อขายใน
ทวีปอเมริกาเหนือ ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีสิทธิ์ที่จะจําหนายน้ํามันดิบตามสัดสวนของการรวมทุนในภายหลัง ตาม
เงื่อนไขที่ไดตกลงกันไวตามสัญญารวมทุน
4.3.2

ภาวะการแขงขัน

ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศไทย มีการแขงขันที่ไมรุนแรงนักเนื่องจากเปน
ธุรกิจที่ตองใชเทคโนโลยีและเงินลงทุนสูง อยางไรก็ตาม เนื่องจากความตองการปโตรเลียมมีมากกวาปริมาณ
ที่ผลิตได และรูปแบบการซื้อขายที่เปนสัญญาระยะยาวโดยเฉพาะสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ และมีการ
กําหนดเงื่อนไขเพื่อเปนการรับประกันตลาดใหกับผลิตภัณฑที่ผลิตไดเปนปจจัยที่ดึงดูดความสนใจนักลงทุน
ใหเขามาลงทุนในธุรกิจนี้
ในป 2555 ความตองการพลังงานของประเทศไทยไดเติบโตอยางตอเนื่อง สํา นักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รายงานวา ประมาณการความตองการใชพลังงานป 2555 อยูที่ระดับ
1.94 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน หรือเพิ่มขึ้นจากป 2554 ประมาณรอยละ 4.8 ทั้งนี้เปนผลมา
จากอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับปจจัยขับเคลื่อนสําคัญจากการใชจายและการลงทุนของ
ภาครัฐ และการเรงรัดการลงทุนเพื่อปรับปรุงฟนฟูกิจการตางๆ ที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณน้ําทวม
ในชวงปลายป 2554 ที่ผานมา โดยความตองการกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 7.4 (หรือประมาณ
874,000 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) เนื่องจากความตองการใชเพิ่มขึ้นทั้งภาคการผลิตไฟฟา การ
ขนสง โรงงานอุตสาหกรรม และปโตรเคมีทําใหปริมาณกาซธรรมชาติที่ผลิตไดในประเทศไมเพียงพอกับ
ความตองการที่เพิ่มขึ้นสงผลใหมีการนําเขากาซธรรมชาติเหลว (LNG) เพิ่มขึ้น สําหรับการบริโภคน้ํามัน
เพิ่มขึ้นจากป 2555 ประมาณรอยละ 3.3 (หรือ 694,000 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) สวนลิกไนต/
ถานหิน พลังน้ํา/ไฟฟา มีการบริโภคเพิ่มขึ้นจากป 2555 ประมาณรอยละ 2.8 และ 1.9 ตามลําดับ
ภาวะตลาดในป 2556 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังประเมินวา จะขยายตัวอยางตอเนื่อง
ดวยแรงขับเคลื่อนหลักจากอุปสงคภาครัฐและอุปสงคจากตางประเทศที่คาดวาจะยังคงขยายตัวได โดยมี
ปจจัยสนับสนุนจากทั้งรายจายงบประมาณและรายจายตามแผนการจัดการน้ําในระยะยาวของภาครัฐ
สถานการณเศรษฐกิจโลกที่แมวาจะยังคงมีความเสี่ยง แตมีแนวโนมวาจะเริ่มฟนตัวไดในชวงปลายป 2556
นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีนโยบายปรับโครงสรางราคาพลังงานเพื่อใหราคาสอดคลองกับตนทุนที่แทจริง และ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดยเฉพาะราคากาซหุงตม (แอลพีจี) ที่หนาโรงกลั่นใหเปนไปตามราคา
ตลาดโลก เพื่อจูงใจใหเพิ่มการผลิตในประเทศ ลดการนําเขา และลดภาระเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
ในสวนของราคาน้ํามันดิบนั้น ประเมินวามีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลกทําใหอุปสงคน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แตคาดวาการเพิ่มขึ้นดังกลาวจะไม
PTTEPTF

สวนที่ 1 หนา 88

แบบ 56-1 ประจําป 2555
รุนแรงมากนัก อยางไรก็ตามยังมีปจจัยเสี่ยงหลายประการที่กระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และ
เศรษฐกิจของประเทศที่สําคัญๆ ยังคงมีความออนไหวตอการเพิ่มขึ้นรุนแรงของราคาน้ํามันในตลาดโลก
อาทิ การฟนตัวของเศรษฐกิจอเมริกา ปญหาเศรษฐกิจของกลุมประเทศยุโรป ความตอเนื่องของการเติบโต
ของเศรษฐกิจจีน และตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) เปนตน อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ํามันดิบ
ในสหรัฐอเมริกาสงผลใหความตองการนําเขาน้ํามันดิบของสหรัฐอเมริกาลดลงอยางตอเนื่อง
นอกจากนัน้ รัฐบาลยังไดเตรียมการเพื่อรองรับการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได
มีนโยบายปรับกฎระเบียบดานการคาและการลงทุนเพือ่ ใหสามารถไดรับประโยชนจากการเปดเสรีทางการ
คา การเคลื่อนยายเงินทุนและแรงงานภายใตกรอบขอตกลงการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป 2558 อยาง
เต็มที่ บริษัทในกลุม ปตท. ก็ไดมีแผนรองรับการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเชนกัน จากการดําเนิน
ธุรกิจมายาวนานกับประเทศในกลุมภูมิภาคนี้ซึ่งถือเปนตลาดที่สําคัญของบริษัทในกลุม ปตท. ดวย
ประสบการณและความสําเร็จในธุรกิจการคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม ในระดับตนทุนที่สามารถ
แขงขันได ประกอบกับการเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพของธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีที่มีการพัฒนา
และดําเนินการอยางครบวงจรของบริษทั ในกลุม ปตท. บริษัทมีความมั่นใจวาปจจัยเหลานี้จะเปนจุดแข็งที่
สําคัญในการสรางโอกาสทางการคาและเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับประเทศในกลุมอาเซียนไดเปน
อยางดี ปตท.สผ.ซึ่งเปนบริษัทในกลุม ปตท. ไดมีการขยายการลงทุนในภูมิภาคตางๆ ของประเทศในกลุม
อาเซียน โดยยังคงยึดมัน่ ปณิธานของการเปนบริษัทพลังงานแหงชาติในการทําหนาที่การจัดหาและสราง
ความมัน่ คงทางพลังงานใหกับประเทศอยางตอเนื่องในระยาวตอไป
4.4

การผลิต
4.4.1 ขั้นตอนการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ขั้นตอนการสํารวจและผลิตปโตรเลียมโดยทั่วไปสามารถแบงออกไดเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
(1)

(2)

ขั้นตอนการสํารวจ (Exploration Stage)
•
สํารวจธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสเบื้องตน
•
สํารวจคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey)
•
เจาะหลุมสํารวจ (Exploration Well)
ขั้นตอนการประเมินผลและหาขอบเขต (Appraisal / Delineation Stage)
•
ศึกษาลักษณะธรณีวิทยาปโตรเลียมในรายละเอียด และสํารวจคลื่นไหว

สะเทือนเพิ่มถาจําเปน
•
(3)
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(4)

•

กําหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสม

•

ออกแบบ สราง และติดตั้งอุปกรณการผลิต

•

เจาะหลุมพัฒนา (Development Well)

ขั้นตอนการผลิต (Production Stage)

•
การผลิตน้ํามันดิบหรือกาซธรรมชาติจะตองผานระบบควบคุมความดันที่
ปากหลุม (Wellhead) และอุปกรณการผลิตอื่น ๆ รวมทั้งมาตรวัด เพื่อใหทราบอัตราการผลิต
•
ในระหวางการผลิต จะตองมีการติดตามอัตราการผลิต สัดสวนของน้ํา
และปโตรเลียม สัดสวนของน้ํามันและกาซธรรมชาติ อัตราการลดลงของความดันของชั้นปโตรเลียม และ
คาดการณอัตราการผลิตในอนาคต
•
การซอมบํารุงหลุมผลิต จะดําเนินการเปนประจําเพื่อเพิ่มอัตรา ระยะเวลา
และประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้น
ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีความพรอมของบุคลากร เทคโนโลยี และเครื่องจักรอุปกรณ ที่จะ
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายของบริษัทไดเปนอยางดี
4.4.2 ปริมาณสํารองปโตรเลียม
ปริมาณสํารองแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ตามระดับความเชื่อมั่น คือ ปริมาณสํารอง
ที่พิสูจนแลว (Proved reserves) และปริมาณสํารองที่ยังไมไดพิสูจน (Unproved reserves) ปริมาณสํารอง
ที่ยังไมไดพิสูจนยังแบงออกไดเปนอีกสองประเภท คือ ปริมาณสํารองปโตรเลียมที่นาจะพบ (Probable
reserves) และปริมาณสํารองปโตรเลียมที่อาจจะพบ (Possible reserves)
(1) ปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) คือ ปริมาณน้ํามันดิบ
และกาซธรรมชาติที่ประมาณไดจากขอมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ดวยความ
เชื่อมั่นวาจะสามารถผลิตไดนับจากเวลาใดเวลาหนึ่งเปนตนไป จากแหลงที่สํารวจพบแลวภายใตสภาพทาง
เศรษฐกิจ วิธีการผลิต และกฎระเบียบของทางราชการ ณ เวลาที่ทําการประเมินนั้น ในทางปฏิบัติปริมาณ
สํารองที่พิสูจนแลว หมายถึงปริมาณปโตรเลียมในแหลงกักเก็บที่สามารถผลิตขึ้นมาไดอยางคุมคาทาง
เศรษฐศาสตร โดยมีขอมูลการทดสอบการไหลของปโตรเลียมในแหลงกักเก็บมาสนับสนุน ในบางกรณี
ปริมาณสํารองสามารถจัดเปน Proved reserves ไดโดยอาศัยขอมูลการวิเคราะหผลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ
และ/หรือการวิเคราะหแทงตัวอยางหิน ซึ่งบงชี้วาแหลงกักเก็บที่กําลังพิจารณามีปโตรเลียมอยู และมี
ลักษณะคลายกับแหลงกักเก็บในบริเวณเดียวกันซึ่งมีการผลิตแลวหรือสามารถจะผลิตได โดยวิเคราะหจาก
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การทดสอบการไหลของแหลงกักเก็บ นอกจากนี้ Proved reserves จะตองผลิตไดโดยอุปกรณการผลิตและ
การขนสงปโตรเลียมที่มีอยูแลว หรือมีความเชื่อมั่นวาจะติดตั้งในอนาคต
(2)

ปริมาณสํารองที่ยังไมไดพิสูจน (Unproved Reserves)

•
ปริมาณสํารองปโตรเลียมที่นาจะพบ (Probable Reserves) คือ ปริมาณ
ปโตรเลียมที่ประมาณไดจากขอมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเชนเดียวกับ
Proved reserves แตมีความเชื่อมั่นและความเปนไปไดในการผลิตนอยกวา อันอาจจะเนื่องมาจากเทคนิค
ในการผลิต กฎระเบียบตางๆ หรือสภาพทางเศรษฐกิจ
•
ปริมาณสํารองปโตรเลียมที่อาจจะพบ (Possible Reserves) คือ ปริมาณ
ปโตรเลียมที่ประมาณไดจากขอมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เชนเดียวกับ
Probable reserves แตมีความเชื่อมั่นและความเปนไปไดในการผลิตนอยกวา อันอาจจะเนื่องมาจาก
เทคนิคในการผลิต กฎระเบียบตาง ๆ หรือ สภาพเศรษฐกิจ
ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปโดยนักธรณีวิทยาและ
วิศวกรแหลงกักเก็บปโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อใหไดตัวเลขที่ไดมาตรฐาน ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวใน
รายงานนี้จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลง
ปโตรเลียม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.
และบริษัทยอย คิดเปนปริมาณน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 263 ลานบารเรล1 และเปนกาซธรรมชาติ 4,182
พันลานลูกบาศกฟุต หรือรวมทั้งหมดเปน 901 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ ดังรายละเอียดในตาราง
ตอไปนี้

1

ตัวเลขปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวรวมกาซธรรมชาติเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) และบิทูเมน (Bitumen)
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ปริมาณสํารองน้ํามันดิบและคอนเดนเสทที่พสิ ูจน
แลวของบริษัทฯ (1) (2)

ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติ

ปริมาณสํารองน้ํามันดิบ คอนเดนเสทและ

ที่พิสูจนแลวของบริษัทฯ (1)

กาซธรรมชาติที่พสิ ูจนแลวของบริษัทฯ (1) (2)

(ลานบารเรล)

(พันลานลูกบาศกฟุต)

(ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ)

ในประเทศ

ตางประเทศ

ยอดรวม

ในประเทศ

ตางประเทศ

ยอดรวม

ในประเทศ

ตางประเทศ

ยอดรวม

ปริมาณ ณ ตนป

131

144

275

2,542

1,987

4,529

541

428

969

ปรับปรุงประมาณการกอนหนา

12

1

13

120

(18)

102

33

(5)

28

ปริมาณที่สามารถผลิตไดเพิ่มเติม

7

-

7

11

-

11

9

-

9

การขยายและการคนพบใหม

2

2

4

35

2

37

7

3

10

การซื้อ/ขายปริมาณสํารองที่มีอยู

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การผลิต

(27)

(9)

(36)

(378)

(119)

(497)

(89)

(26)

(115)

ปริมาณ ณ สิ้นป

125

138

263

2,330

1,852

4,182

501

400

901

ป 2555

(1) ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมถึงปริมาณสํารองพิสูจนแลวสุทธิที่เปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลงปโตรเลียม
(2) ตัวเลขปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวและปริมาณการผลิตรวมกาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) และ บิทูเมน (Bitumen)
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4.4.3 ปริมาณการผลิต ของ ปตท.สผ.
ปริมาณการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ในป 2555 คิดเปน 115
ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ (เปนน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 36 ลานบารเรล และกาซธรรมชาติ 497
พั น ล า นลู ก บาศก ฟุ ต ) หรื อ ประมาณ 313,293 บาร เ รลเที ย บเท า น้ํ า มั น ดิ บ ต อ วั น เพิ่ ม ขึ้ น จากป ที่ แ ล ว
ประมาณ 11,926 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 3.96 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณการ
ผลิตเปนผลมาจากการเพิ่มอัตราการผลิตในแหลงบงกช แหลงเวียดนาม 16-1 และแหลงเอส 1 เปนหลัก
4.5 การดําเนินการเพื่อลดผลกระทบของกระบวนการผลิตหรือการกําจัดวัตถุดิบเหลือใช
ที่มีผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
ในการดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบของกระบวนการผลิตหรือการกําจัดวัตถุดิบเหลือใชที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมทีอ่ าจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินงานของ
บริษัทนัน้ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมทีด่ ีถือเปนสวนสําคัญ โดยประเด็นดานสิ่งแวดลอมหลักๆ ในกิจกรรม
ของบริษัท มีดังตอไปนี้
(1) การใชประโยชนที่ดินและสิ่งมีชีวิตทางทะเล จากแรงสั่นสะเทือนของการสงคลื่น
เสียงในขั้นตอนการสํารวจคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey)
(2) คุ ณ ภาพน้ํ า และการปนเป อ นของดิ น จากการปล อ ยทิ้ ง ของเหลวที่ ใ ช ใ น
กระบวนการขุดเจาะ (Drilling Fluid) น้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิต (Produced Water) ตะกอนและของ
เสียที่ปนเปอนสารเคมีและโลหะหนัก และอุบัติเหตุจากการรั่วไหลของปโตรเลียม (น้ํามันและคอนเดนเสท)
และสารเคมี ในขั้นตอนการขุดเจาะและการผลิต
(3) คุณภาพอากาศ จากการปลอยกาซที่ไดจากการเผาไหมและการรั่วไหลของกาซ
ธรรมชาติในกระบวนการผลิต
การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาว อยูภายใตการดูแลของหนวยงานของรัฐบาลใน
แตละประเทศที่ ปตท.สผ. มีการดําเนินกิจการ และสําหรับประเทศไทย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวง
พลั ง งาน เป น หน ว ยงานกํ า กับ ดู แ ลโดยตรง และสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานที่กําหนดใหโครงการสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและไดรับอนุญาตกอนเริ่มดําเนิน
โครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด บริษัทไดกําหนด
แนวทางและมาตรการการดําเนินการตางๆ โดยสรุป ดังตอไปนี้
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(1) นําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 มา
ปรั บ ใช กั บ หน ว ยปฏิ บั ติก ารต า งๆ ของบริ ษัท โดยระบบดั ง กล า วจะเน น ให ก ารดํา เนิ น งานมี ม าตรฐาน
เทียบเทาหรือดีกวาขอกําหนดของกฎหมาย การปองกันการเกิดมลพิษ การปองกันการทําลายสิ่งแวดลอม
การประหยัดพลังงาน และการปรับปรุงผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของบริษัทอยางตอเนื่อง โดย
ปตท.สผ. นับเปนบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหงแรกในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดรับการ
รับรองนี้
(2) จั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม ก อ นเริ่ ม ดํ า เนิ น
โครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อเตรียมหามาตรการปองกัน แกไข ติดตามตรวจสอบ และลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นใหนอยที่สุดทั้งโครงการภายในประเทศและตางประเทศ
(3) ทําการกําหนดเปาหมายในระยะยาวในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก
จากกิจกรรมของบริษัท อยางนอย 20 เปอรเซ็นตจากกรณีฐานภายในป 2563
(4) นําระบบมาตรฐานสากล ISO 14064-1:2006 ขอกําหนดและขอแนะนํา
ระดับองคกรสําหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปลอยและลดปริมาณกาซเรือนกระจก มา
ใชในการตรวจติดตามและรายงานปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของบริษัทฯ โดยเริ่มจากโครงการ
ภายในประเทศ
(5) มี ก ารกํ า หนดกระบวนการทํ า งานที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม “Green
Practices” ในองคกรขึ้นเปนครั้งแรกในป 2555 พรอมแผนในการดําเนินงานระยะยาวจนถึงป 2563 เพื่อให
มั่นใจวากิจกรรมการดําเนินงานตางๆของบริษัทฯเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
(6)

อัดกลับน้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับลงสูชั้นหินกักเก็บใตดิน

(7) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต คุณภาพน้ําทะเล
ตะกอนดิน สัตว ผิวดิน และปลา บริเวณรอบแทนผลิต
(8) นํ า ก า ซที่ จ ะนํ า ไปเผาทิ้ ง มาใช ป ระโยชน ใ นการผลิ ต กระแสไฟฟ า ของ
โครงการ และนํากลับเขาสูระบบทอสงกาซ เพื่อใชเปนพลังงานตอไป
(9) จัดเตรียมแผนและอุปกรณตางๆ เพื่อรองรับเหตุการณรั่วไหลของน้ํามัน
ในระดับ Tier 1 (< 20 ตัน) และไดเขารวมเปนสมาชิกในกลุม IESG (Industrial Environmental Safety
Group) เพื่อเตรียมความพรอมในการรับสถานการณรั่วไหลของน้ํามันในระดับ Tier 2 (20-1,000 ตัน) และ
รวมเปนสมาชิกของ OSRL (Oil Spill Response Limited) โดยรวมกับกลุม ปตท. เพื่อเตรียมความพรอมใน
การรองรับสถานการณหกรั่วไหลของน้ํามันในระดับ tier 3 (> 1,000 ตัน) อีกดวย
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(10) ดําเนินการจัดการของเสีย เชน ของเสียที่ปนเปอนปรอท คราบน้ํามันที่
เกิดจากการผลิตใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยในการกําจัดและขนสงของเสียที่ปนเปอนปรอท
สอดคลองตามขอกําหนดอนุสัญญาบาเซล
(11) ปตท.สผ. มุงมั่นในการทําทุกวิถีทางเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานของ
บริษัท ไมสงผลกระทบที่เปนอันตรายตอพนักงาน ชุมชน หรือสิ่งแวดลอม โดยความมุงมั่นดังกลาวถือ
พื้นฐานของระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยฯ ซึ่งเนนในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงอยาง
เปนระบบ โดยการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท และหามาตรการควบคุมที่เหมาะสม
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งต าง ๆ ให อยู ระดั บที่ ยอมรั บได โดยมี ระบบการบริ หารจั ดการด านความปลอดภั ย ฯ
นอกจากนั้น บริษัทยังไดพิจารณาถึงขอกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอบังคับตางๆ และคูมือของสมาคม
ผูผลิตน้ํามันและกาซนานาชาติ(International Association of Oil and Gas Producer (OGP) เปนพื้นฐานใน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยฯ ของบริษัทอีกดวย ทั้งนี้ยังไดมีการจัดการฝกอบรม การ
จัดทําเอกสารเผยแพร เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมอีกดวย
ระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยฯ ของ ปตท.สผ. ประกอบดวย 7
องคประกอบ ไดแก
1)

ภาวะผูน ําและความมุง มัน่

2)

นโยบายและวัตถุประสงค

3)

ทรัพยากรของบริษัทและงานเอกสาร

4)

การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง

5)

การวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน

6)

การลงมือปฏิบัติและวัดผล

7)

การตรวจสอบและทบทวนผลการดําเนินงาน

(12) ปตท.สผ. มีก ารรณรงคเสริมสรางจิ ตสํา นึก และวั ฒนธรรมดานความ
ปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมใหกับพนักงาน โดยผานการจัดกิจกรรม สื่อโฆษณาภายใน
องคกร และโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม และกาวไปสูการเปนองคกรซึ่งปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในป พ.ศ. 2556 โดยในป
2555 ปตท.สผ.ไดริเริ่มโครงการ “รักษชีวิต” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการปฏิรูปความปลอดภัยฯแบบกาว
กระโดด โดยมุงเนนใหพนักงานและผูรับเหมาทุกคนปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆดานความปลอดภัยฯ
อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งขอกําหนดตามสัญลักษณความปลอดภัยทั้ง 18 ตัว ซึ่งมีพื้นฐานมา
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จากผลการศึกษาของสมาคมผูผลิตน้ํามันและกาซนานาชาติถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุใหญๆที่เกิด
การบาดเจ็บและสูญเสียขั้นรุนแรงในธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
(13) ใหความรวมมือและสนับสนุนบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียม สถาบัน
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย หนวยราชการ และองคกรตาง ๆ ในการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม และ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
(14) ไดจัดตั้ง คณะกรรมการ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainable
Development Committee และยุบรวม คณะกรรมการติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานและวางแผนการ
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก หรือ Climate Change Committee เขาดวยกัน เพื่อกําหนดนโยบาย
แนวทาง กลยุทธ และเปาหมายทางดานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนใหกับ ปตท.สผ. ใหชัดเจนมากขึ้น อีกทั้ง
คณะกรรมการ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไดรวมเรื่อง สังคม สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจเขาดวยกัน พรอมทั้ง
ตอบสนองหลายๆปญหาที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจที่ประชาคมโลกไดใหความสําคัญ โดย
ปตท.สผ.มีเปาหมายในการไดรับการรับรองรายงานความยั่งยืนหรือ SD Report ในระดับ GRI A+ ภายในป
2556 และเปนบริษัทฯที่มีรายชื่อในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนสภายในป 2557
นอกจากนี้ในระหวางวันที่ 11-12 ธันวาคม 2555 ปตท.สผ. ยังไดจัดงาน
PTTEP’s Journey towards sustainability exhibition week ขึ้นเปนครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความเขาใจและความตระหนักใหแกพนักงานของบริษัทฯและผูที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอองคกรและประเทศชาติ
โดยรวมอีกดวย
ผลการปฏิบตั ิจริงในระยะ 3 ปที่ผานมาเปนไปตามทีก่ ฎหมายกําหนดหรือไม
ในชวงเวลา 3 ปที่ผา นมาคือตั้งแตป 2553 ถึงป 2555 บริษทั ไดดําเนินงานตาม
ขอกําหนดของกฎหมายอยางเครงครัด และไดปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อรักษา ควบคุม และ
ดูแลลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โดยผานการตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานการ
จัดการ ดานสิง่ แวดลอมสากล ISO 14001:2004 จาก บริษัท AJA Registrars LTD. ภายใตการรับรองของ
UKAS (United Kingdom Accreditation Service) ครอบคลุมพื้นทีป่ ฏิบัติการดังตอไปนี้
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(1)

โครงการบงกช ดานการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติ และคอนเดนเสท

(2)

โครงการอาทิตย ดานการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติ และคอนเดนเสท

(3)

โครงการเอส 1 ดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียม

(4)

โครงการพีทที อี ีพี 1 ดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
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(5) โครงการฐานสนั บ สนุ น การพั ฒ นาป โ ตรเลี ย ม ปตท.สผ. ด า นการ
สนับสนุนกิจการสํารวจและผลิตปโตรเลียมนอกชายฝงทะเล
(6) ศูนยวิจัยตัวอยางหิน ปตท.สผ. ดานการบริหารจัดการและบํารุงรักษา
อาคาร ศูนยวิจัย ตัวอยางแทงหิน และการขนสงตัวอยางหิน และการเก็บรักษาเอกสารของบริษัท
ในปจจุบัน ปตท.สผ. ไดพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท เพื่อให
สอดคลองกับระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมสากล ISO 14001 ฉบับปรับปรุงใหมและไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2004 ในทุกหนวยปฏิบัติการที่ ปตท.สผ. เปนผูดําเนินการเอง โดยไดมีการ
รับรองมาตรฐานดังกลาวภายใตหนึ่งมาตรฐาน หรือ One Common System for ISO 14001 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอม และมีแผนที่จะพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภายใตมาตรฐาน
ดังกลาวในการดําเนินการโครงการในตางประเทศซึ่งบริษัทเปนผูดําเนินการเองอีกดวย
สําหรับอัตราการการรั่วไหลของสารเคมีและไฮโดรคารบอน ในป 2553, 2554
และ 2555 มีคาเทากับ 1.63, 0.50, และ 0.43 ตัน/ลานตันการผลิตตามลําดับ ซึ่งอัตราการรั่วไหลฯ ในป
2555 ยังอยูภายในเปาหมายที่ไดประมาณการไวที่ 3.60 ตัน/ลานตันการผลิต และมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยของ
International Association of Oil and Gas Producers (OGP) ในป 2554 ที่ 7.94 ตัน/
ลานตันการผลิต
บริษัทมีนโยบายดานความปลอดภัยที่ชัดเจนในการดําเนินงานของบริษัทโดย
มุงเนนใหเกิดความสูญเสียนอยที่สุด บริษัทฯมีดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย ไดแกอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน และอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เปนตน ในป 2555 ปตท.สผ. มีอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน และอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ 0.19 และ 1.87 ครั้งตอ 1 ลานชั่วโมง
ทํางาน ตามลําดับ และมีแนวโนมลดลงอีก
ในขณะเดียวกันเพื่อสนับสนุนการขยายการดําเนินงานของบริษัททีม่ ีอยางตอเนื่อง
ปตท.สผ. ไดใหความสําคัญกับการจัดเตรียมมาตรการดานความปลอดภัยใหมีความเขมงวดและครอบคลุม
ในทุก ๆ หนวยปฏิบัติการทั้งในและตางประเทศ ชวงปที่ผานมาไดดําเนินการการปรับปรุงระบบเอกสารที่ใช
เปนมาตรฐานและแนวทางในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน มีการดําเนินการเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุใหเหลือนอยที่สุด
ถึงแมวาที่ผานมา ปตท.สผ.ไดมีการกําหนดมาตรการดานความปลอดภัยตางๆเปนอยางดี แตอยางไรก็ตาม
บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะปรับปรุงผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยฯ ใหดียิ่งขึ้นในลักษณะกาวกระโดด
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต
ในชวงเวลา 3 ปที่ผานมาคือตั้งแตป 2553 ถึงป 2555 ปตท.สผ. ไดผานการรับรอง
มาตรฐาน OHSAS (มอก.) 18001:2007 หรือ Occupational Health and Safety Standard รวมทั้งสิ้น
PTTEPTF
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สามโครงการไดแก โครงการเอส1และโครงการพีทีทีอีพี1ดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียม และโครงการ
ฐานสนั บ สนุ น การพั ฒ นาป โ ตรเลี ย ม ปตท.สผ.(สงขลา) ด า นการสนั บ สนุ น กิ จ การสํ า รวจและผลิ ต
ปโตรเลียมนอกชายฝงทะเล
ในการดําเนินการในชวง 3 ปที่ผานมา ปตท.สผ. ไดมีการทุมเทงบประมาณลงทุน
ในโครงการควบคุมดูแลดานสิ่งแวดลอมเปนจํานวนเงินประมาณ จํานวน 186.3 ลานบาท ในป 2553
จํานวน 133.4 ลานบาทในป 2554 และจํานวน 178.8 ลานบาทในป 2555 ตามลําดับ
ในการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development) นั้น ถึงแมวาประเทศไทยจะไมใชประเทศในกลุม Annex I ซึ่งจะตองทําการลดปริมาณกาซ
เรือนกระจกตามพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ภายใตการใหสัตยาบันตออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) แต
ปตท.สผ. ยังคงดําเนินการเพื่อสนับสนุนการลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัท
ทั้งในสวนที่ตองผานทางกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism, CDM) และโครงการที่
มีความคุมคาทางเศรษฐกิจอยูแลวและไมตองดําเนินการผานกลไกดังกลาวไปพรอมกัน
สวนในป 2555 ที่ผานมานี้ ปตท.สผ. ไดพฒ
ั นาโครงการนํากาซธรรมชาติที่ตองเผา
ทิ้งกลับมาใชประโยชน โดยอาศัยกลไกการพัฒนาที่สะอาดเพื่อใหเกิดความคุม คาทางเศรษฐกิจตอการลงทุน
โดยไดเลือกพัฒนาที่ฐานผลิตเสาเถียร-เอ ซึ่งตัง้ อยูท ี่อาํ เภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เปนโครงการแรก โดยใน
เบื้องตนคาดวาจะสามารถลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดประมาณ 30,000 ตันตอป
มีขอพิพาทหรือการถูกฟองรองเกีย่ วกับสิ่งแวดลอมและแนวทางการแกไขขอพิพาท (ถามี)
ไมมีขอพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
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การวิจัยและพัฒนา
“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธกี ารรายงานการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี”้
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
5.1.1 สินทรัพยจากโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียม 1

สินทรัพยของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย โดยสวนใหญแลวจะอยูในรูปของสินทรัพยที่มีกรรมสิทธิ์
รวมระหวางผูรวมทุนในโครงการตามสัมปทานสํารวจและผลิตปโตรเลียมตาง ๆ สินทรัพยดังกลาวจะอยูตาม
ที่ ตั้ งของแต ละโครงการ อั นได แก ที่ ดิ น อาคาร และสิ่ งปลู กสร าง เครื่ องจั กรและอุ ปกรณ ที่ ใช ในการผลิ ต
ปโตรเลียม รวมทั้งทอขนสงกาซธรรมชาติ คาใชจายในการขุดเจาะหลุมสํารวจและผลิตที่ไดตั้งพักไว คาใชจาย
หรือตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิสัมปทาน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ ปตท.สผ. และบริษัทยอยเขาซื้อ (Acquisition)
สิทธิตามสัมปทานปโตรเลียมและตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิตซึ่งไดรับการสอบทานและประเมินขึ้นโดย
วิศวกรของกลุมบริษัทและดุลยพินิจของฝายบริหาร
ทั้งนี้ สินทรัพยจากโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย จะแสดง
ตามสิทธิถือครองตามสัดสวนการรวมทุนในแตละโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
โครงการของ ปตท. สผ.
1.
โครงการคอนแทร็ค 3
2.
โครงการอี 5
3.
โครงการสินภูฮอม (แปลง E5 North )
4.
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ
5.
โครงการเอส 1
6.
โครงการบงกช (แปลง B15,B16,B17)
7.
โครงการคอนแทร็ค 4
8.
โครงการอาทิตย (แปลง B14A, B15A, B16A)2
โครงการของ ปตท.สผ. อ.
9.
โครงการจี 4/48
10.
โครงการคอนแทร็ค 3 (แปลง G6/50)
11.
โครงการเยตากุน
12.
โครงการจี 4/43
13.
โครงการยาดานา
14.
โครงการกัมพูชา บี
15.
โครงการบงกช (แปลง G12/48)
16.
โครงการคอนแทร็ค 4 (แปลง G7/50)
17.
โครงการพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย-บี 17( แปลง
บี-17 และ บี-17-01)
18.
โครงการแอล 21 และ แอล 28/48
• แปลงแอล 21 และ แอล 28/48
• แปลงแอล 29/484
19.
โครงการอาทิตย (แปลง G9/48)3
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สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 5
รอยละ 20
รอยละ 20
รอยละ 24.5
รอยละ 25
รอยละ 44.4445
รอยละ 45
รอยละ 80
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 5
รอยละ 5
รอยละ 19.31784
รอยละ 21.375
รอยละ 25.50
รอยละ 33.333334
รอยละ 44.4445
รอยละ 45
รอยละ 50

รอยละ 70
รอยละ รอยละ -
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20.
21.
22.
23.
24.

โครงการอาทิตย (แปลง G8/50)
โครงการพีทีทีอีพี 1
โครงการจี 9/43
โครงการแอล 22/43
โครงการพมาเอ็ม 3 และ เอ็ม 11
• แปลงเอ็ม 3
• แปลงเอ็ม 117
• แปลงเอ็ม 76
25.
โครงการพมาซอติกา5
26.
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
27.
โครงการเอ 4, 5 และ 6/48
โครงการของ PTTEPO
28.
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ 8
โครงการของ PTTEP SV
29.
โครงการเวียดนาม 52/97
โครงการของ PTTEP KV
30.
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95
โครงการของ PTTEP HL
31.
โครงการเวียดนาม 16-1
โครงการของ PTTEP HV
32.
โครงการเวียดนาม 9-2
โครงการของ PTTEP OM
33.
โครงการโอมาน 44
โครงการของ PTTEP AG
34.
โครงการแอลจีเรีย 433เอ และ 416บี
โครงการของ ปตท.สผ.ส.
35.
โครงการสินภูฮอม (แปลง EU-1)
36.
โครงการบี6/27
37.
โครงการเอส 1
โครงการของ PTTEP AO
38.
โครงการ ออสเตรเลีย ดับเบิ้ลยู เอ 423 พี
โครงการของ PTTEP BH
39.
โครงการบาหเรน 29
โครงการของ PTTEPR
40.
โครงการ โรมมานา10
โครงการของ PTTEP SEMAI II Limited
41.
โครงการ อินโดนีเซีย เซไมทู
โครงการของ PTTEPSAER
42.
โครงการ ซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร11
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รอยละ 80
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 45
รอยละ รอยละ 80
รอยละ 100
รอยละ 100
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 25.0010
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 7
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 8.50
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 28.50
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 25
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 100
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 35
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 20
รอยละ 60
รอยละ 75
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 30
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ สัดสวนการรวมทุน
รอยละ สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 28.33
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 30
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โครงการของ PTTEPSA
43.
โครงการพมาพีเอสซี จี และอีพี212
โครงการของ PTTEP NZ
44.
โครงการนิวซีแลนด เกรทเซาธ
โครงการของ PTTEP SMD
45.
โครงการอินโดนีเซีย เซาท มานดาร
โครงการของ PTTEP ML
46.
โครงการอินโดนีเซีย มาลุนดา
โครงการของ PTTEP SD
47.
โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง
โครงการของ PTTEP SS
48.
โครงการอินโดนีเซีย เซาท ซาการี
โครงการของ PTTEPCA
49.
โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี
โครงการของ PTTEP AP
50.
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย

สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 90
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 18
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 34
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 100
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 30
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 20
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 40
สัดสวนการรวมทุน

• โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี/แอล 7, เอซี/ รอยละ 100
แอล 8, เอซี/พี 33, เอซี/พี 34, เอซี/พี 4013และ เอซี/พี 54)
• โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลงเอซี/แอล 1, เอซี/
แอล 2 และ เอซี/แอล 3)

รอยละ 89.6875

• โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี /อารแอล 7) รอยละ 100

PTTEPTH

• โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี/อารแอล 4
(Tenacious))

รอยละ 100

• โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี/พี 24)

รอยละ 90

• โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี/อารแอล 6
(Audacious), เอซี/พี 4, เอซี/อารแอล 4 (ไมรวม
Tenacious), เอซี/อารแอล 5 และ เอซี/อารแอล 6 (ไมรวม
Audacious)

รอยละ 50

• โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี/พี 32)14

รอยละ -

• โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง ดับเบิ้ลยู เอ
396 พี และ ดับเบิ้ลยู เอ 397 พี)

รอยละ 20

• โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
(แปลง ดับเบิ้ลยู เอ 378พี)15
• โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี/พี 17)16

รอยละ รอยละ 100
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โครงการของ PTTEP AI
51.
โครงการกลุมโคฟ เอนเนอรยี่ จํากัด

สัดสวนการรวมทุน

• โครงการ โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอวร แอเรีย วัน

รอยละ 8.5

• โครงการ โมซัมบิก โรวูมา ออนชอร

รอยละ 10

• โครงการ เคนยา แอล 10 เอ และ 10 บี
• โครงการ เคนยา แอล 10 บี

รอยละ 25

• โครงการ แอล 5, แอล 7, แอล 11 เอ, แอล 11 บี
และ แอล 12

รอยละ 10

รอยละ 15

1

ดูเพิ่มเติมเอกสารแนบ 3- แบบแสดงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) และผูรวมทุนในโครงการอาทิตย
ประกอบดวย บริษัท Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. (Chevron) และบริษัท Moeco Thailand Co., Ltd.
(MOECO) ไดมีการลงนามในสัญญา North Arthit Participation Agreement เพื่อกลับเขามารวมทุนในโครงการอาทิตย – North
Arthit ทําให ปตท. สผ. Chevron และ MOECO มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 80 รอยละ 16 และ รอยละ 4 ตามลําดับ โดยปริมาณ
สํารองที่เหลือจากโครงการอาทิตย – North Arthit จะถูกผลิตผานแทนผลิตกลางของโครงการอาทิตยเชนเดียวกับการผลิตของ
โครงการอาทิตยตามปกติ ซึ่งสัญญา North Arthit Participation Agreement มีผลบังคับใชในเดือนมกราคม 2555 และ ปตท.สผ.
ไดรับชําระเงินในการกลับเขามารวมทุนจากผูรวมทุนเรียบรอยแลวในเดือนกุมภาพันธ 2555
3
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเปนผูดําเนินการแปลงสํารวจหมายเลข
G9/48 ไดยื่นหนังสือขอยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจ ใหกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหลังหมดระยะเวลาสํารวจชวงที่ 2 ทั้งนี้
บริษัทไดดําเนินการตามภาระผูกพันชวงที่ 2 ของสัมปทานครบถวนแลว
4
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดรับอนุมัติการคืนพื้นที่แปลงสัมปทาน แอล 29/48 ภายหลัง
จากไดดําเนินการตามภาระผูกพันเสร็จสิ้นแลว
5
เมื่อ วั น ที่ 5 มกราคม 2555 บริษัท ปตท.สผ. อิ นเตอร เนชั่ น แนล จํ ากั ด (ปตท.สผ.อ.) ได มี ก ารลงนามในสั ญ ญาร วมทุ น (Joint
Operating Agreement) ในโครงการซอติกา รวมกับ Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) โดยมีสาระสําคัญหลักคือ
MOGE จะเขาถือสัดสวนรอยละ 20 ในโครงการซอติกา ซึ่งเปนไปตามสัญญา Production Sharing Contract และขอตกลงเพิ่มเติม
ระหวาง ปตท.สผ.อ. และ MOGE ที่ระบุให MOGE มีสิทธิเขารวมทุนในโครงการหลังการอนุมัติการพัฒนาโครงการ โดย MOGE จะ
ชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามสัดสวนที่เขารวมทุน โดยปตท.สผ.อ. จะถือสัดสวนที่รอยละ 80 และยังคงเปนผูดําเนินการในโครงการ
นี้ตอไป ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2554
6
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ไดยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจใน
โครงการพมา เอ็ม 7 สหภาพพมา ภายหลังจากไดดําเนินการตามภาระผูกพันเสร็จสิ้น
7
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเปนผูดําเนินการ และถือหุนทั้งหมดในแปลง
เอ็ม 11 ไดมีการลงนามในสัญญา Farmout Agreement กับ Total E&P Myanmar (Total) และ JX Nippon Oil&Gas Exploration
(Myanmar) Limited (JX Myanmar) โดย ปตท.สผ.อ.ไดโอนสัดสวนรอยละ 40 และ 15 ใหกับ Total และ JX Myanmar ตามลําดับ
ทั้งนี้ ปตท.สผ.อ. จะยังคงเปนผูดําเนินการ และถือสิทธิการรวมทุนในสัดสวนรอยละ 45 โดยการเขารวมทุนนี้ไดรับการอนุมัติอยางเปน
ทางการจากรัฐบาลสหภาพเมียนมาร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 แตจะมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ 3 กันยายน 2555 เปนตนไป
8
PTTEPO ถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และ บริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด ซึ่งเปนผูถือสัมปทานในโครงการ
9
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555 บริษัท พีทีทีอีพี บาหเรน จํากัด ไดรับการอนุมัติอยางเปนทางการจาก National Oil & Gas Authority ให
ยุติการลงทุนในสัดสวนรอยละ 100 และคืนแปลงบาหเรน 2 ภายหลังจากไดดําเนินการตามภาระผูกพันเสร็จสิ้นแลว
10
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 บริษัท พีทีทีอีพี โรมมานา จํากัด และผูรวมทุนไดยุติการรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 30 ในแปลง
สัมปทานโรมมานา โครงการโรมมานา สาธารณรัฐอาหรับอียิปต โดยไดรับการอนุมัติอยางเปนทางการจากรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555
11
ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัท พีทีทีอีพี ซิดิ อับ เอล รามาน จํากัด ไดขอยุติการรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 30 ในโครงการซิดิ อับ เอล
รามาน ออฟชอร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ภายหลังจากไดดําเนินการตามภาระผูกพันเสร็จสิ้น ซึ่งจะมีผลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติ
จากทางรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต
2
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12

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 บริษัท PTTEP South Asia Limited (PTTEPSA) รวมกับ Win Precious Resources Pte. Ltd (WPR)
ไดรับการคัดเลือกเพื่อดําเนินการสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจบนบก PSC-G และ EP-2 ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารใน
อัตราสวนการรวมทุนรอยละ 90 และรอยละ 10 ตามลําดับ
13
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd ไดขอยุติการรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 100 ใน
แปลงสัมปทาน เอซี/พี 40 ซึ่งจะมีผลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติจากทางรัฐบาลออสเตรเลีย
14
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 บริษัท PTTEP Australasia Pty Ltd ไดยื่นเอกสารแกผูรวมทุนเพื่อขอยุติการรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ
35 ในแปลงสัมปทานเอซีพี 32 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย โดยไดรับการอนุมัติอยางเปนทางการจาก
รัฐบาลออสเตรเลียแลวเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555
15
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 บริษัท PTTEP Australasia Pty Ltd ไดยุติการรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 20 ในแปลงสัมปทาน
ดับ เบิ้ ล ยู เ อ 378 พี โครงการพี ที ที อี พี ออสตราเลเซี ย ประเทศออสเตรเลี ย โดยได รั บ การอนุ มั ติ อ ย า งเป น ทางการจากรั ฐ บาล
ออสเตรเลียแลวเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555
16
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 บริษัท PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd ไดรับอนุมัติอยางเปนทางการจากรัฐบาลออสเตรเลีย ใน
การรับโอนการรวมทุนในสัดสวนรอยละ 50 ในแปลงสัมปทานเอซีพี 17 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ประเทศออสเตรเลียจากผู
รวมทุนเดิม สงผลให กลุมบริษัทมีสัดสวนรอยละ 100 ในแปลงสัมปทานดังกลาว

สําหรับรายละเอียดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนดังตอไปนี้
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

รายการสินทรัพย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
ที่ดนิ (Land)
อาคารและสิ่งปลูกสราง (Building and Construction)
ตนทุนเพือ่ การไดมาซึ่งสิทธิสัมปทาน (Acquisition Cost)
คาสํารวจทางธรณีวทิ ยาและธรณีฟสกิ ส (Geological and Geophysical Survey)
หลุมสํารวจ (Exploration / Delineation Well)
หลุมผลิต (Development Well)
อุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวกในการสํารวจและผลิตน้ํามัน
(Production Facilities)
คาใชจายในการพัฒนาอื่น (Other Development Cost)
คารื้อถอนอุปกรณการผลิต (Decommissioning Cost)
อุปกรณทเี่ กี่ยวเนือ่ งในการผลิตน้าํ มัน (Support Facilities and Other Assets)
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (Allowance for Impairment)
รวมทั้งสิ้น
รายการสินทรัพย สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ
ตนทุนเพือ่ การไดมาซึ่งสิทธิสัมปทาน (Acquisition Cost)
หลุมสํารวจและอืน่ ๆ (Exploration / Delineation Well and Others)
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (Allowance for Impairment)
รวมทั้งสิ้น

สินทรัพยเพื่อการสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียมของโครงการที่
พบปริมาณสํารองที่พิสจู นแลว
6.87
12.58
242.67
131.19
814.07
1,523.30
6,942.83
292.33
656.35
46.49
(209.29)
10,459.39
สินทรัพยในการสํารวจและ
ประเมินคาแหลงทรัพยากร
796.42
2,384.19
(3.46)
3,177.15

ทอขนสงกาซ

อื่นๆ

งบรวมทั้งสิ้น *

417.91

2.18
49.02
0.05
17.92

9.05
61.60
242.67
131.91
814.07
1,523.35
7,378.66

417.91

24.50
93.67

292.33
656.35
70.99
(209.29)
10,970.97

คาความนิยม
908.55
(7.31)
901.24

อื่นๆ
61.52
61.52

งบรวมทั้งสิ้น *
796.42
3,354.26
(10.77)
4,139.91

* ไดตัดรายการระหวางกันในแตละบริษัทแลว
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5.2 เงินลงทุนของบริษัท
ปตท.สผ. มีบริษัทยอย 59* บริษัทและ บริษัทรวม 16 ** บริษัท ซึ่งสรุปเงินลงทุนของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไดดังนี้
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชําระ

บริษัทยอย
ปตท.สผ.อ.
พีทีทีอีพี ออฟชอร

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

516.38
0.007

พีทีทีอีพี เอสวี
พีทีทีอีพี เควี
พีทีทีอีพี เอชแอล
พีทีทีอีพี เอชวี
พีทีทีอีพี โอเอ็ม
พีทีทีอีพี เอจี
ปตท.สผ.ท.1
พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจใหบริการ

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
2.54
0.03

ปตท.สผ.ส.

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

4.00

พีทีทีอีพี ไออาร
พีทีทีอีพี บีเอช
พีทีทีอีพีเอช
พีทีทีอีพี ไอดี
พีทีทีอีพีบี
ปตท.สผ.อันดามัน
พีทีทีอีพี เอไอ2
พีทีทีอีพีอาร
พีทีทีอีพีเอสเออีอาร
พีทีทีอีพี เอยู ***
พีทีทีอีพี บีดี
พีทีทีอีพี เอสเอ
พีทีทีอีพี เอ็นแซท
พีทีทีอีพี เอสเอ็ม
พีทีทีอีพี เอพี ***
พีทีทีอีพี ไอเอช
พีทีทีอีพี เอสวีพีซี
พีทีทีอีพี เอฟเอช
เจวี ชอร เบส
พีทีทีอีพี เอ็นแอล
เจวี มารีน

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจทอขนสงกาซ
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

PTTEPTH

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.007
0.05
0.05
0.05
0.45
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.05
0.05
0.001
0.05
0.05
0.05

%
การถือหุน
100
75
25
100
100
100
100
100
100
100
25
75
51
49
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ตนทุนเงินลงทุน

516.38
0.005
0.002
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
2.54
0.01
0.04
99.79
95.18
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.007
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.05
0.05
0.001
0.05
0.05
0.05

เงินลงทุน
วิธีสวนไดเสีย
1,805.54
903.81
301.76
(12.19)
(19.23)
(7.54)
(19.22)
(101.45)
(120.99)
(2.59)
0.57
4.75
155.12
123.32
(81.81)
(34.05)
(865.74)
(111.65)
(11.21)
(0.004)
(121.98)
(15.62)
(33.76)
(66.18)
(11.30)
(1.70)
(19.07)
(74.93)
(255.09)
(278.14)
(0.17)
(16.88)
(3.47)
(257.29)
1.11

ผูถือหุนรายใหญ

ปตท.สผ. 100%
ปตท.สผ. 75%
ปตท.สผ.อ. 25 %
พีทีทีอีพี ออฟชอร 100%
พีทีทีอีพี ออฟชอร 100%
พีทีทีอีพี ออฟชอร 100%
พีทีทีอีพี ออฟชอร 100%
พีทีทีอีพี ออฟชอร 100%
พีทีทีอีพี ออฟชอร 100%
ปตท.สผ.อ. 100%
ปตท.สผ. 25%
ปตท.สผ.อ. 75%
ปตท.สผ. 51%
พีทีทีอีพี ออฟชอร 49%
พีทีทีอีพี โอเอ็ม 100%
พีทีทีอีพี โอเอ็ม 100%
พีทีทีอีพี ออฟชอร 100%
พีทีทีอีพีเอช 100%
พีทีทีอีพี ไอดี100%
ปตท.สผ.ส. 100%
พีทีทีอีพีเอช 100%
พีทีทีอีพี เอไอ 100%
พีทีทีอีพี เอไอ 100%
พีทีทีอีพีเอช 100%
พีทีทีอีพีเอช 100%
พีทีทีอีพีเอช 100%
พีทีทีอีพีเอช 100%
พีทีทีอีพี ไอดี 100%
พีทีทีอีพีเอช 100%
พีทีทีอีพีเอช 100%
พีทีทีอีพีเอช 100%
พีทีทีอีพี ไอเอช 100%
พีทีทีอีพี ไอเอช 100%
พีทีทีอีพี ไอเอช 100%
พีทีทีอีพี ไอเอช 100%

สวนที่ 1 หนา 104

แบบ 56-1 ประจําป 2555
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชําระ

%
การถือหุน

ตนทุนเงินลงทุน

เงินลงทุน
วิธีสวนไดเสีย

พีทีทีอีพี เอสเอ็มดี
พีทีทีอีพี เอสเอส
พีทีทีอีพี เอสดี
พีทีทีอีพี เอ็มแอล
พีทีทีอีพี เอ็นซี7

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

0.05
0.05
0.05
0.05
1,000.05

100
100
100
100
0.00005
99.99995

0.05
0.05
0.05
0.05
0.0005
1,000.05

(3.61)
(2.75)
(3.74)
(15.10)
(1.43)
794.51

พีทีทีอีพี ซีเอ
พีทีทีอีพี ซีไอเอฟ
พีทีทีอีพี เอ็มอีเอ7

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

1,000.05
0.05
0.05
21.13

100
100
100
100

1,005.05
0.05
0.05
21.13

790.01
2.32
0.04
14.73

ประกอบธุรกิจการพาณิชย

49.58

50

24.79

PTT ICT

ประกอบธุรกิจใหบริการ

3.94

20

0.79

บริษัทรวมของกลุม
บริษัท PTTEP AP4

ประกอบธุรกิจใหบริการ

0.97

50

0.48

กิจการที่ควบคุมรวมกัน
CPOC
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

0.10

50

0.05

MGTC

ประกอบธุรกิจทอขนสงกาซ
ในตางประเทศ

0.03

25.5

0.008

TPC

ประกอบธุรกิจทอขนสงกาซ
ในตางประเทศ

0.10

19.3178

8.01

Orange

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

4.00

53.9496

329.77

B8/32 Partners

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

4.40

PTT FLNG

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

0.0006

โคฟ เอนเนอรยี่****
บริษัทรวม
EnCo

PTTEPTH

25.0009

50

109.95

0.0006

ผูถือหุนรายใหญ
พีทีทีอีพี ไอดี 100%
พีทีทีอีพี ไอดี 100%
พีทีทีอีพี ไอดี 100%
พีทีทีอีพี ไอดี 100%
พีทีทีอีพี ไอเอช 0.00005%
พีทีทีอีพี เอ็นแอล
99.99995%
พีทีทีอีพี เอ็นซี 100%
พีทีทีอีพี เอ็นซี 100%
ปตท.สผ. 100%
พีทีทีอีพี เอไอ 100%

24.05 PTTEP 50%
PTT 50%
3.70 PTTEP 20%
PTT 20%
ATC 20%
PTTCH 20%
TOP 20%
3.45 PTTEP AAO 50%

0.05 PTTEPI 50 %
CARIGALI 50%
69.16 PTTEPO 25.50%
UNOCAL 28.2625%
TOTAL 31.2375%
MOGE 15.0%
49.04 PTTEPO 19.3178%
PETRONAS 40.9102%
NIPPON 19.3178%
MOGE 20.4542%
184.07 PTTEPO 53.9496%
MOECOI 36.0504%
PSI 10%
51.06 PTTEPO 25.0009%
MOECOI 16.7064%
PSI 4.6346%
Chevron 53.6583%
(16.83) PTTEP FH 50%
PTTI 50%

สวนที่ 1 หนา 105

แบบ 56-1 ประจําป 2555
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชําระ

Erawan2

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

0.0001

%
การถือหุน
13.11

ตนทุนเงินลงทุน

KOSP

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

3,966.47

40

2,484.17

LAL5

ประกอบธุรกิจใหบริการ

21.17

32

6.09

GBRS

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

-

35

-

เอทีแอล3

ประกอบธุรกิจทอขนสงกาซ

0.05

80

0.05

NST6

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

32.20

15.67

5.05

22.29

เงินลงทุน
ผูถือหุนรายใหญ
วิธีสวนไดเสีย
23.79 JV Marine 13.11%
Chevron 65.91%
Mitsui Oil 20.98%
2,482.75 PTTEP CA 40%
Statoil Canada 60%
6.36 PTTEP CA 40%
Statoil Canada 60%
- PTTEP AG 35%
PVEP 40%
Sonatrach 25%
(26.11) พีทีทีอีพี ออฟชอร 80%
MOGE 20%
1.66 JV Shore Base 15.67%
Chevron Thailand E&P
62.86%
Mitsui Oil Exploration
20.58%
Palang Sophon 0.33%
KrisEnergy 0.56%

ลักษณะความสัมพันธ : บริษัทถือหุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน โดยทางตรงหรือทางออม และผูบริหารของบริษัทยอยมาจาก
บริษัททั้งหมด
*
ไดรวมบริษัท Orange Energy Limited ซึ่งบันทึกบัญชีตามสัดสวนของกิจการที่ควบคุมรวมกัน
**

ประกอบดวย Enco, PTT ICT และบริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP ไดแก ShoreAir Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd รวมทั้งกิจการที่ควบคุม
รวมกัน ไดแก CPOC, MGTC, TPC, B8/32 Partners , PTT FLNG, Erawan2, KOSP, LAL, GBRS, เอทีแอล และ NST
***

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทยอยของบริษัท พีทีทีอีพี เอยู และกลุมบริษัท พีทีทีอีพี เอพี มีดังตอไปนี้
จัดตั้งขึ้นในประเทศ
ชื่อบริษัท
PTTEP Australia Offshore Pty Limited (PTTEP AO)
ชื่อบริษัท
PTTEP Australia Browse Basin Pty Limited (PTTEP AB)
PTTEP Australia International Finance Pty Limited (PTTEP AIF)
PTTEP Australasia Pty Limited (PTTEP AA)
PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited (PTTEP AT)
PTTEP Australasia (Finance) Pty Ltd (PTTEP AAF)
PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Ltd (PTTEP AAP)
Tullian Pty Ltd (PTTEP AAT)
PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd (PTTEP AAO)
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA)
PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd (PTTEP AAS)

**

สัดสวนเงินลงทุน

ออสเตรเลีย

100%

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

สัดสวนเงินลงทุน

ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทยอยของกลุมบริษัท Cove Energy Limited มีดังตอไปนี้

PTTEPTH
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ชื่อบริษัท
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
Cove Energy East Africa Limited
Cove Energy Mozambique Rovuma Offshore Limited
Cove Mozambique Terra Limitada
Cove Mozambique Energia Limitada
Cove Energy Kenya Limited

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดสวนเงินลงทุน

ไซปรัส

100%

ไซปรัส
ไซปรัส
โมซัมบิก
โมซัมบิก
เคนยา

100%
100%
100%
100%
100%

1

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยและอยูระหวางการชําระบัญชี
เปลี่ยนชื่อจาก PTTEP Egypt Company Limited (PTTEP EG) เปน PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI)
3
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 บริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร อินเวสทเมนต จํากัด (PTTEPO) รวมกับ Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) ไดลงนามใน
สัญญาระหวางผูถือหุนของบริษัท อันดามัน ทรานสปอรตเทชั่น จํากัด (Shareholders Agreement for Andaman Transportation Limited) ในโครงการ
ลงทุนทอขนสงกาซซอติกา ทั้งนี้การเขารวมทุนของ MOGE ดังกลาวเปนไปตามขอตกลงในสัญญา Agreement Establishing the Rights and
Obligations of the Andaman Transportation Limited ซึ่งระบุวาหาก MOGE ใชสิทธิเขารวมทุนภายใตสัญญารวมดําเนินงาน (Joint Operation
Agreement) ในโครงการ Zawtika ตามสัดสวนการลงทุนที่ระบุไวในสัญญา Production Sharing Contract คือสัดสวนรอยละ 20 แลวนั้น MOGE มีสิทธิ
ในการเขารวมถือหุนในบริษัท อันดามัน ทรานสปอรตเทชั่น จํากัด (ATL) ในสัดสวนเดียวกัน โดยการลงนามในสัญญาครั้งนี้มีผลทําให PTTEPO เปนผูถือ
หุนในสัดสวนรอยละ 80 และ MOGE เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 20 ซึ่งสัญญาผูถือหุนมีผล ณ วันลงนามในสัญญา การเปลี่ยนสัดสวนเงินลงทุน
ดังกลาวมีผลทําให ATL เปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน ทั้งนี้ MOGE ชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามสัดสวนที่เขาถือหุนเปน
จํานวนเงิน 6.22 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา พรอมทั้งชําระคาหุนเพิ่มทุนตามสัดสวนที่เขาถือหุนจํานวน 12,500 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
4
บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP ไดแก ShoreAir Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd
5
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 บริษัท PTTEP Canada Limited ไดขายสัดสวนเงินลงทุนรอยละ 8 ในบริษัท Leismer Aerodrome Limited (LAL) ใหแก
FCCL PARTNERSHIP ทําใหสัดสวนเงินลงทุนใน LAL ลดลงจากรอยละ 40 เปนรอยละ 32
6
ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2554 บริษัท JV Shore Base Limited ไดลงนามสัญญาเขารวมลงทุนในบริษัท NST Supply Base Company Limited ในสัดสวน
รอยละ 19.5875 ตอมาวันที่ 3 กุมภาพันธ 2555 บริษัท NST Supply Base Company Limited ไดมีการจดทะเบียนเพิ่มทุน ทําใหสัดสวนการรวมทุนลดลง
เหลือ 15.67% และไดชําระคาหุนแลวทั้งจํานวน
7
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 PTTEP NC และ PTTEP MEA ยังมีลูกหนี้คาหุนคงคางอยู
2

5.3 มูลคาสินทรัพยสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีสินทรัพยสุทธิทั้งสิ้น 10,711 ลานดอลลาร สรอ.(เทียบเทา
328,104 ลานบาท) หรือ 2.70 ดอลลาร สรอ. ตอหุน (เทียบเทา 82.65 บาท ตอหุน)
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โครงการในอนาคต
“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธกี ารรายงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี”้
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6.

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมี -

PTTEPTJ

สวนที่ 1 หนา 108

แบบ 56-1 ประจําป 2555

7.

โครงสรางเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โครงสรางเงินทุนตามงบการเงินรวมประกอบดวยหนี้สินที่มี
ดอกเบี้ย (Interest Bearing Liabilities) จํานวน 3,773 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และสวนของผูถือหุน
จํานวน 10,711 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งคิดเปนอัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน
เทากับ 0.35 เทา โดยองคประกอบของโครงสรางเงินทุนที่สําคัญมีดังนี้
7.1

หลักทรัพยของบริษัทฯ
7.1.1 หุนสามัญ

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ไดมีมติอนุมัติเกี่ยวกับทุนของ
บริษัทฯ ดังนี้

• การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จาก 3,322,000,000 บาท เปน 3,319,985,400
บาท โดยวิธีการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 2,014,600 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนลดลงจํานวน 2,014,600 บาท
• การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 3,319,985,400 บาท เปน 3,969,985,400
บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 650,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการเพิ่มทุนจํานวน 650,000,000 หุนดังกลาวเสร็จสิ้นแลวในวันที่ 17 ธันวาคม
2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,969,985,400 บาท ซึ่งประกอบดวย
หุ น สามั ญ จํ า นวน 3,969,985,400
หุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 1 บาท และมี ทุ น ชํ า ระแล ว จํ า นวน
3,969,985,400 บาท ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 3,969,985,400 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
7.1.2 หุนกูและตราสารหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินโดยหนวยงาน
จัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินระดับสากล คือ Moody’s Investors Service (“Moody’s”) Standard
& Poor’s Ratings Services (“Standard & Poor’s”) และ Japan Credit Rating Agency (“JCR”) ที่
ระดับ Baa1 BBB+ และ A- ตามลําดับ และไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินโดย บริษัท ทริส
เรทติ้ง จํากัด ที่ระดับ AAA
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หุนกู
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอรเนชั่นแนล ไฟแนนซ จํากัด
ไดออกและเสนอขายหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิอายุ 30 ป จํานวน 500 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.35 ตอป แกนักลงทุนสถาบันในตางประเทศ ซึ่ง
ปตท.สผ. เปนผูค้ําประกันเต็มจํานวนตลอดอายุของหุนกู หุนกูดังกลาวไดรับการจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี้จาก Moody's และ Standard and Poor's ที่ระดับ Baa1 และ BBB+ ตามลําดับ โดยมี
Citigroup Deutsche Bank HSBC และ UBS รวมเปนผูจัดการการจัดจําหนาย โดยเงินที่ไดรับจาก
การออกหุนกูนี้ไดนําไปใชในกิจการทั่วไปของบริษัทฯ การออกหุนกูนี้อยูในวงเงินคงเหลือจํานวน
103,400 ลานบาท ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุนในป 2553
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ปตท.สผ. ไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลาย
ทุน ไมมีประกัน ไมแปลงสภาพ ชําระคืนเงินตนเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อ ปตท.สผ. ใช
สิทธิไถถอนหุนกูและมีผูแทนผูถือหุนกู (Hybrid Bonds) จํานวน 5,000 ลานบาท โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 5.85 ตอป ใน 10 ปแรก อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.10 ตอป สําหรับปที่ 11 ถึงปที่ 30
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.85 ตอป สําหรับปที่ 31 ถึงปที่ 60 และอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.85 ตอป
สําหรับปที่ 61 เปนตนไป หุนกูดังกลาวไมมีกําหนดชําระคืน (Perpetual) และ ปตท.สผ. มีสิทธิไถ
ถอนหุนกูคืนกอนกําหนดในวันครบรอบปที่ 10 ของการออกหุนกูและทุกกําหนดชําระดอกเบี้ย
หลังจากนั้น อนึ่ง ปตท.สผ. สามารถเลื่อนชําระดอกเบี้ยตามดุลพินิจของบริษัท ดอกเบี้ยคางชําระ
ดังกลาวจะถูกสะสมไวโดยไมมีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม ระหวางที่ ปตท.สผ. มีการเลื่อนการชําระ
ดอกเบี้ย ปตท.สผ. จะตอง 1) ไมประกาศหรือจายเงินปนผล 2) ไมชําระดอกเบี้ยหรือแจกจาย
ทรัพยสินใด ๆ ใหแกผูถือหลักทรัพยของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกับหรือดอยกวาหุน
กูดังกลาว และ 3) ไมทําการไถถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือซื้อคืนซึ่งหลักทรัพยของบริษัทที่มีสถานะ
ทางกฎหมายเทาเทียมกับหรือดอยกวาหุนกูดังกลาวโดยมีคาตอบแทน
หุนกูดังกลาวไดรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ที่ระดับ AA จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง
จํากัด โดยมีธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชยฯ รวมเปนผูจัดการการ
จัดจําหนาย โดยเงินที่ไดรับจากการออกหุนกูนี้ไดนําไปใชในกิจการทั่วไปของบริษัทฯ การออกหุนกู
นี้อยูในวงเงินคงเหลือจํานวน 88,400 ลานบาท ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และที่
ประชุมผูถือหุนในป 2553
ตราสารหนี้อื่น
ปตท.สผ. ไดดําเนินการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นใหกับนักลงทุนสถาบันและ
นักลงทุนทั่วไปในป 2555 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 30,000 ลานบาท ซึ่งการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น
ดังกลาวอยูในวงเงินแบบสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving credit) จํานวน 50,000 ลานบาท ที่ไดรับ
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อนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ 2552 และเดือนพฤศจิกายน
2553 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไมมีตั๋วแลกเงินระยะสั้นคงคาง
รายละเอียดของหุนกูตาง ๆ ดังกลาว ที่มียอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏ
ตามตาราง ดังนี้
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1) หุนกูสกุลเงินบาทมียอดคงคางรวมเทากับ 24,200 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชนิดของหุนกู
หุนกูเงินบาท
ไมมีหลักประกัน
ไมดอยสิทธิ

วันที่ออก
และเสนอขาย
27 มีนาคม 2546

วันครบกําหนด
ไถถอน
27 มีนาคม 2561

อายุ

จํานวนคงคาง

15 ป

2,500 ลานบาท2

29 พฤษภาคม 2552

29 พฤษภาคม 2557

5 ป

11,700 ลานบาท3

29 พฤษภาคม 2552

29 พฤษภาคม 2556

4 ป

5,000 ลานบาท4

29 พฤษภาคม 2552

29 พฤษภาคม 2562

10 ป

5,000 ลานบาท5

1

อัตราดอกเบี้ยตอป
รอยละ 4.625
จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
รอยละ 4.00
จายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 ปที่ 1-2 รอยละ 3.00
 ปที่ 3-4 รอยละ 4.00
จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
รอยละ 4.80
จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อันดับความนาเชื่อถือ
ทางการเงิน1
AAA
AAA
AAA

AAA

อางอิงจากขอมูลการจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินที่จัดทําโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555
ในป 2548 มีการทําสัญญาแปลงหนี้ (Swap Agreement) สกุลเงินบาทเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาจํานวน 60.82 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยรอยละ 3.85 ตอป และ ในป 2550 ไดมีการยกเลิกสัญญาแปลงหนี้
(Unwinded Swap Transaction) กลับเปนสกุลเงินบาทจํานวน 2,500 ลานบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยรอยละ 3.30 ตอป ตอมาในป 2554 ไดมีการทําสัญญาแปลงหนี้ (Swap Agreement) สกุลเงินบาทเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาจํานวน
82.92 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยรอยละ 3.30 ตอป
3
ในป 2554 มีการทําสัญญาแปลงหนี้ (Swap Agreement) สกุลเงินบาท เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จํานวน 389.50 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยรอยละ 2.67 ตอป
4
ในป 2554 มีการทําสัญญาแปลงหนี้ (Swap Agreement) สกุลเงินบาท เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเฉพาะเงินตน (Principal Swap Only) จํานวน 165.89 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
5
ในป 2554 มีการทําสัญญาแปลงหนี้ (Swap Agreement) สกุลเงินบาท เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จํานวน 161.81 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยรอยละ 4.93 ตอป
2

PTTEPTK

สวนที่ 1 หนา 112

แบบ 56-1 ประจําป 2555

2) หุนกูสกุลเงินตางประเทศมียอดคงคางรวมเทากับ 1,900 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชนิดของหุนกู
หุนกูเงินดอลลาร สรอ.
ไมมีหลักประกัน
ไมดอยสิทธิ

วันที่ออก
และเสนอขาย
19 กรกฎาคม 2553

วันครบกําหนด
ไถถอน
19 กรกฎาคม 2558

4 สิงหาคม 2553

อายุ

จํานวนคงคาง

อัตราดอกเบี้ยตอป

5 ป

500 ลานดอลลาร สรอ.6 รอยละ 4.152
จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

4 สิงหาคม 2558

5 ป

200 ลานดอลลาร สรอ.7 รอยละ 4.152
จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

5 เมษายน 2554

5 เมษายน 2564

10 ป

700 ลานดอลลาร สรอ.8 รอยละ 5.692
จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

12 มิถุนายน 2555

12 มิถุนายน 2585

30 ป

500 ลานดอลลาร สรอ.9 รอยละ 6.35
จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อันดับความนาเชื่อถือ
ทางการเงิน
Baa1 โดย Moody’s และ
BBB+ โดย Standard &
Poor’s
Baa1 โดย Moody’s และ
BBB+ โดย Standard &
Poor’s
Baa1 โดย Moody’s และ
BBB+ โดย Standard &
Poor’s
Baa1 โดย Moody’s และ
BBB+ โดย Standard &
Poor’s

6

PTTEP AIF เปนผูออกหุนกูโดยมี บริษัทฯ เปนผูค้ําประกันหุนกูทั้งจํานวนตลอดอายุหุนกู อันดับความนาเชื่อถือทางการเงินที่จัดทําโดย Moody’s เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

7

PTTEP AIF เปนผูออกหุนกูโดยมี บริษัทฯ เปนผูค้ําประกันหุนกูทั้งจํานวนตลอดอายุหุนกู อันดับความนาเชื่อถือทางการเงินที่จัดทําโดย Moody’s เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

8

PTTEP CIF เปนผูออกหุนกูโดยมี บริษัทฯ เปนผูค้ําประกันหุนกูทั้งจํานวนตลอดอายุหุนกู อันดับความนาเชื่อถือทางการเงินที่จัดทําโดย Moody’s เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

9

PTTEP CIF เปนผูออกหุนกูโดยมี บริษัทฯ เปนผูค้ําประกันหุนกูทั้งจํานวนตลอดอายุหุนกู อันดับความนาเชื่อถือทางการเงินที่จัดทําโดย Moody’s เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555
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3) หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน (Hybrid Bonds) มียอดคงคางรวมเทากับ 5,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชนิดของหุนกู
หุนกูเงินบาท
ไมมีหลักประกัน
ดอยสิทธิ
มีลักษณะคลายทุน11
ไถถอนเมื่อเลิกบริษัท
ผู อ อกหุ น กู มี สิ ท ธิ ไ ถ ถ อน
กอนกําหนด
มี สิ ท ธิ เ ลื่ อ นชํ า ระดอกเบี้ ย
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ

10
11

วันที่ออก
และเสนอขาย
15 มิถุนายน 2555

วันครบกําหนด
ไถถอน
 บริษัทฯ อาจใชสิทธิ
ไถถอนไดเมื่อเลิก
บริษัท หรือ
 บริษัทฯ ใชสิทธิไถ
ถอนตามเงื่อนไขที่
กําหนด

อายุ

จํานวนคงคาง

อัตราดอกเบี้ยตอป

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา

5,000 ลานบาท

 ปที่ 1-10 รอยละ 5.85
 ปที่ 11-30 รอยละ 6.10
 ปที่ 31-60 รอยละ 6.85
 ปที่ 61 เปนตนไป รอยละ 7.85
จ า ยดอกเบี้ ย ทุ ก 3 เดื อ น เว น แต
บริษัทฯ เลื่อนชําระดอกเบี้ย

อางอิงจากขอมูลการจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินที่จัดทําโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555
ในทางบัญชี บันทึกหุนกูดอยสิทธิดังกลาวเปนรายการหนึ่งภายใตสวนของผูถือหุน
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7.1.3 จํานวนหุน และผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนจาก เอ็นวีดีอาร
เอ็นวีดีอาร (Non-Voting Depository Receipt หรือ NVDR) คือ ใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่ออกโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด (“ไทยเอ็นวีดีอาร”) ซึ่ง
เปนบริษัทยอยที่ตลาดหลักทรัพยฯ จัดตั้งขึ้น โดย NVDR มีลักษณะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ
(Automatic List) วัตถุประสงคหลักของ NVDR คือชวยสงเสริมการลงทุน โดยนักลงทุนตางประเทศ
สามารถลงทุนในหุนสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องเพดาน
การถือครองหลักทรัพยของชาวตางชาติ (Foreign Limit) และไดรับสิทธิประโยชนทางการเงิน เชน เงินปน
ผล และสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน เชนเดียวกับการลงทุนในหุนทุนของบริษัทดังกลาว นอกจากนี้ NVDR ยัง
ชวยขจัดปญหาของนักลงทุนตางประเทศที่ไมสามารถลงทุนในหุนของบริษัทดังกลาวได ทั้งนี้ ผูถือ NVDR
จะไมมีสิท ธิใ นการออกเสี ย งในที่ประชุ มของบริ ษั ท (Non-Voting
Rights) อยา งไรก็ต าม ถึง แมวา
วัตถุประสงคหลักของ NVDR คือเพื่อสงเสริมการลงทุนของผูลงทุนชาวตางประเทศ แตนักลงทุนไทยก็
สามารถลงทุนใน NDVR ไดเชนกัน
จากการรายงานขอมูลการออก NVDR ในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ พบวา ณ วันที่ 31
มกราคม 2556 หุนสามัญของบริษัทฯ ที่ไทยเอ็นวีดีอารถือไวมีจํานวน 118,101,932 หุน หรือคิดเปนรอยละ
2.97 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 3,969,985,400 หุน ไทยเอ็นวีดีอารไมสามารถใช
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนสําหรับจํานวนหุนสามัญที่ถืออยู ยกเวนกรณีการใชสิทธิออกเสียงเพื่อลง
มติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
7.2 ผูถือหุน
7.2.1 ผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก
ผูถือหุน ที่ถือหุน สูงสุด 10 รายแรกของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 ไดแก
อันดับ

1.
2.
3.
4.
5.
PTTEPTK

รายชื่อผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
LUXEMBOURG
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

จํานวนหุน

2,591,860,489
125,115,422
92,795,342

% ของ
จํานวนหุน
ทั้งหมด
65.286
3.152
2.337

76,509,894

1.927

73,925,748

1.862
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อันดับ

6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก

จํานวนหุน

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
70,006,250
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
59,441,070
CHASE NOMINEES LIMITED 42
54,940,105
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING
43,722,630
THAILAND
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON
39,827,571
BRANCH
รวมจํานวนหุน ของผูถือหุนใหญ 10 รายแรก 3,228,144,521
รวมจํานวนหุน ที่ออกและชําระแลวทั้งหมด 3,969,985,400
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556

% ของ
จํานวนหุน
ทั้งหมด
1.763
1.497
1.384
1.101
1.003
81.314
100

7.2.2 ผูถือหุนที่ถือผานบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ตั้งแตรอยละ 0.50 ของจํานวนหุน
ที่ชําระแลวของหลักทรัพยอางอิงขึ้นไป*
อันดับ
1.

รายชื่อผูถือหุนที่ถือผานบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
รวมจํานวนหุน

จํานวนหุน

% ของ
จํานวน
หุนทั้งหมด
42,530,306
1.071
42,530,306
1.071

* เนื่องจากตั้งแตวันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ไดเปลี่ยนหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล
รายชื่อผูถือเอ็นวีดีอาร เปนเปดเผยขอมูลผูถือเอ็นวีดีอาร ตั้งแตรอยละ 0.50 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวของหลักทรัพย
อางอิงขึ้นไป
หมายเหตุ: ขอมูลจาก http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTTEP-R

PTTEPTK

สวนที่ 1 หนา 116

แบบ 56-1 ประจําป 2555

7.2.3 ผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิผลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือ
การดําเนินการของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ปตท. ในฐานะที่เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทมีสวนในการกําหนดนโยบายการจัดการ
และการดําเนินงานของบริษัท โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม
2556 มีกรรมการที่เปนกรรมการและผูบริหารของ บมจ. ปตท. จํานวน 4 คน จากจํานวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมด 15 คน
7.3

นโยบายการจายเงินปนผล

หากไมมีความจําเปนอันใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
การจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดแลวใน
แตละป และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวา
บริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
สวนในกรณีของบริษัทยอยนั้น บริษัทฯ ไมไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะไมประกาศหรือจายเงินปนผลในกรณีที่มีการเลื่อนการชําระดอกเบี้ย
หรือดอกเบี้ยคางชําระของ “หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนไถถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผูออกหุนกูมีสิทธิไถ
ถอนหุนกูกอนกําหนดและมีสิทธิเลื่อนชําระดอกเบี้ยโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555”

PTTEPTK

สวนที่ 1 หนา 117

แบบ 56-1 ประจําป 2555

8.
8.1

โครงสรางการจัดการ

PTTEPTL

การจัดการ
โครงสรางองคกร ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
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ปตท.สผ.
มี ค ณะกรรมการบริษัท เปน ผูกํ า กับ ดู แลและดํ า เนิ น กิ จ การของ ปตท.สผ. และมี
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งอี ก 5 คณะ ได แ ก คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.1.1

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีอํานาจและหนาที่ในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผูถือหุน โดยอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่
สําคัญของคณะกรรมการสรุปไดดังนี้
(1) หนาที่ตามขอบังคับบริษัท
-

จัดการบริษทั ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุม

ผูถือหุน
เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และถาเห็นสมควรจะเลือกตั้ง
กรรมการอีกคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการก็ได กับใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานเจาหนาที่บริหาร
และแตงตั้งผูบริหารคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการ
(2) หนาที่ตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ.
จัดใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. รวมทั้งเปน
ตัวอยางที่ดีใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตาม
กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ
ของบริษัท มติที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบายที่เกี่ยวของ และระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ.
รวมกับผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของบริษทั ใหสามารถนําไป
ปฏิบัติใหบงั เกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ ทิศทางการดําเนินงาน และนโยบายของบริษัท
รวมทั้งงบประมาณ การลงทุน การกอหนี้ การทรัพยากรบุคคล และเปาหมายการปฏิบัติงาน เปนตน ที่เสนอ
โดยผูบริหาร รวมทั้งติดตามและทบทวนผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อกํากับดูแลใหบรรลุแผนกลยุทธ
และเปาหมายการปฏิบัติงานที่กําหนดไว
พิจารณากรณีเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบและโปรงใส
และรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการปองกันการใช
ประโยชนอันมิควรในทรัพยสินของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัทใน
ลักษณะที่ไมสมควร
PTTEPTL
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กําหนดใหมีระเบียบที่ชดั เจนและเหมาะสม มีรายงานทางการเงิน ที่เปนมาตรฐาน
นาเชื่อถือ และมีระบบการควบคุมภายในทีม่ ีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีการบริหารความเสี่ยงทีเ่ หมาะสม
กํากับดูแลใหมีการตรวจสอบ ทัง้ จากผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายนอก
ใหมกี ารทําหนาทีอ่ ยางมีประสิทธิผล
กํากับดูแลใหมีการสื่อสารและเปดเผยสารสนเทศในเรื่องตางๆ ใหกับผูมีสวนไดเสีย
อยางถูกตอง ครบถวน เหมาะสม และทันเวลา
พิจารณามอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญมี
อํานาจดําเนินธุรกิจภายใตงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ และติดตามประเมินผลใหเปนไปตามแผน
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยเปดเผยผลการประเมินในรายงานประจําป และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ รวมถึงกําหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกับผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งกํากับดูแลใหบริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารระดับสูง
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีจํานวนทั้งสิน้ 15 คน โดยมีรายละเอียด
ของกรรมการปจจุบันและกรรมการที่พน จากตําแหนงระหวางป ดังขอมูลในเอกสารแนบ 1
รายชื่อและจํานวนหุน ปตท.สผ. ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. รวมทั้งจํานวนครั้งในการ
เขารวมการประชุมคณะกรรมการ ในป 2555 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ

จํานวนหุน
ณ 1 มกราคม
2555

2556

ผลตางของ
จํานวนหุน

จํานวนครั้งที่
จํานวน
ใบสําคัญ เขารวมประชุม/
แสดงสิทธิฯ จํานวนประชุม
(ครั้ง)

1. นายณอคุณ

สิทธิพงศ#

-

-

-

-

16/16

2. นายพิชัย

ชุณหวชิร$

-

-

-

-

12/16

3. นายวีระพล

จิรประดิษฐกุล

-

-

-

-

16/16

4. นายปรัชญา

ภิญญาวัธน@

N/A

15,000

N/A

-

11/12

5. นายเทวินทร

วงศวานิช##

75,500

90,280

14,780

-

15/16

6. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

-

-

-

-

14/16

7. นายชัยเกษม

นิติสิริ$

-

-

-

-

15/16
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รายชื่อกรรมการ

จํานวนหุน
ณ 1 มกราคม
2555

2556

ผลตางของ
จํานวนหุน

จํานวน
จํานวนครั้งที่
ใบสําคัญ เขารวมประชุม/
แสดงสิทธิฯ จํานวนประชุม
(ครั้ง)

8. นายอําพน

กิตติอําพน$

-

-

-

-

16/16

9. พลเอกเลิศรัตน

รัตนวานิช$ , ###

-

-

-

-

16/16

10. นายวิชัย

พรกีรติวัฒน@@

-

-

-

-

8/8

11. นายไพรินทร

ชูโชติถาวร

-

-

-

-

15/16

12. นายมนัส

แจมเวหา1@

-

-

-

-

15/16

13. พลเอกพรชัย

กรานเลิศ1@ , $

-

-

-

-

16/16

14. นางวรานุช

หงสประภาส1@ , $

-

-

-

-

16/16

15. นายอัชพร

จารุจินดา1@@ , $

N/A

-

N/A

-

-

-

-

-

-

3/4

10,000

-

(10,000)

N/A

-

N/A

-

9/9

บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัทระหวางป 2555
1. นายไกรฤทธิ์

อุชุกานนทชัย*

คูสมรส
2. นายวรภัค

ธันยาวงษ**

3. นายสมหมาย

โควคชาภรณ***

-

-

-

-

5/5

4. นายอนนต

สิริแสงทักษิณ***

106,000

126,752

20,752

-

5/5

หมายเหตุ :

#

$

##

กรรมการอิสระ
@
เขารับตําแหนงเมื่อ 28 มีนาคม 2555
@@

1@

ประธานกรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ

###

ประธานกรรมการอิสระ

เขารับตําแหนงเมื่อ 1 มิถุนายน 2555

กรรมการตรวจสอบ ไดแก กรรมการ 7, 8, 9

เขารับตําแหนงเมื่อ1 มกราคม 2555

กรรมการกําหนดคาตอบแทน ไดแก กรรมการ 9, 10, 13

1@@

กรรมการสรรหา ไดแก กรรมการ 7, 11, 13

*

กรรมการบรรษัทภิบาล ไดแก กรรมการ 13, 14, 15

เขารับตําแหนงเมื่อ1 มกราคม 2556

ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555

**

เขารับตําแหนงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2555 และ ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2555

***

กรรมการบริหารความเสี่ยง ไดแก กรรมการ 3, 4, 5, 14

ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555
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8.1.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ใหทําหนาที่
ศึกษากลั่นกรองเรื่องที่สําคัญเปนการเฉพาะเรื่อง โดยประกอบดวยกรรมการที่มีความรูความชํานาญ
เฉพาะดานตามความเหมาะสม และใหนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ปตท.สผ. โดยคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องมีจํานวน 5 คณะ ประกอบดวย
(ก) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ดังนี้

มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบวาดวย

(1) กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ
และนําเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติใหมีการปฏิบัติในทุกระดับตอไป
(2) สงเสริมใหการดําเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท สอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ
ของบริษัท
(3) ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนขอพึง
ปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหสอดคลองกับ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ
ของสากลและบริ ษั ท ชั้ น นํ า รวมถึ ง ข อ เสนอแนะของสถาบั น ต า งๆ และพิ จ ารณาข อ เสนอของผู ถื อ หุ น
ที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับผูถือหุนตอไป
(4) ดูแลใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ.
(5) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตอผูมีสวนไดเสีย
(Stakeholders) ในรายงานประจําป โดยตองนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติกอนเสมอ
(6) ดูแลและใหคําแนะนําในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
(7) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยู
เสมอ
(8) เปดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไวในรายงาน
ประจําป
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ.
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน โดยตองเปน
กรรมการอิสระทั้งหมด คณะกรรมการบรรษัทภิบาลชุดปจจุบัน (วาระการดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 25
เมษายน 2554 – 24 เมษายน 2557) มีจํานวน 3 คน ไดแก
-

พลเอกพรชัย กรานเลิศ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และ กรรมการอิสระ

-

นางวรานุช หงสประภาส

กรรมการบรรษัทภิบาลและ
กรรมการอิสระ

-

นายอัชพร จารุจินดา

กรรมการบรรษัทภิบาลและ
กรรมการอิสระ

โดยพลเอกพรชัย กรานเลิศ และนางวรานุช หงสประภาส ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่
25 เมษายน 2555 แทนนายวีระพล จิรประดิษฐกุล และนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ที่ดํารงตําแหนงระหวาง
วันที่ 25 เมษายน 2554 - 1 เมษายน 2555 และนายอัชพร จารุจินดา ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2556 แทนนายวรภัค ธันยาวงษ ที่ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 – 5 พฤศจิกายน 2555
และนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย ที่ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 - 28 มีนาคม 2555
ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการ
บรรษัทภิบาลทุกคนที่ดํารงตําแหนงอยู ณ ขณะนั้นไดเขารวมประชุมครบทุกครั้ง และนายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ
ผู ช ว ยกรรมการผู จั ดการใหญ สํ า นั ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท และเลขานุ ก ารบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเขารวมประชุมทุกครั้งดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลไดรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปไวในรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแลว
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ มี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บว า ด ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
(1) สอบทานใหปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเพียงพอ
โดยมีผูสอบบัญชีเขารวมประชุมดวยทุกไตรมาส
หลักทรัพย
ปตท.สผ.

(2) สอบทานใหปตท.สผ.ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ

(3) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให
มั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
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(4) สอบทานให ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบ
ภายในที่ เหมาะสม และมี ประสิทธิ ผล รวมทั้ งมี หน าที่ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการ
ตรวจสอบ และประเมิ นผลการตรวจสอบการดํ า เนิ น งานด า นต า ง ๆ ของ ปตท.สผ. ตามวิ ธี ก าร และ
มาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และประสานงานกับผูสอบบัญชี
(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของปตท.สผ. และพิจารณา
เสนอ คาตอบแทน รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
(6) พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
(7) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย และพิจารณาความดีความชอบ
หรือลงโทษ รวมทั้งประเมินผลงานของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
(8) อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบ
(9) พิจารณาใหความเห็นชอบขอเสนองบประมาณ โครงสรางและอัตรากําลัง
ของหนวยงานตรวจสอบ เพื่อใหฝายบริหารนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
(10) อนุมัติกฎบัตรฝายตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน
(11) อนุมัติหนังสือรับรองความเปนอิสระของหัวหนาฝายตรวจสอบ กรณีที่
หัวหนาฝายตรวจสอบตองลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ๆ เอง
(12) พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจําป และผลการตรวจสอบเพิ่มเติมอื่นจากการรองขอใหตรวจสอบในกรณีพิเศษ รวมทั้งผลการ
ดําเนินงานจากงานใหคําปรึกษากับหนวยงานตาง ๆ
(13) ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุม
ผูถือหุนของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตงตั้งผูสอบบัญชีดวย
(14) พิ จ ารณาทบทวนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจสอบเป น
ประจําทุกป
(15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
(16) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน โดยตองเปนกรรมการ
อิสระทั้งสิน้
ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือของ
งบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปจจุบนั (วาระการดํารงตําแหนง ตั้งแตวนั ที่ 31 มีนาคม 2553 ถึง
วันที่ 30 มีนาคม 2556) มีจาํ นวน 3 คน ไดแก
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รายชื่อกรรมการ
นายอําพน กิตติอําพน

ตําแหนง

ประสบการณ
ในการสอบทานงบการเงิน

ประธาน - ธันวาคม 2548 - เมษายน 2550 :
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ บริษทั
ตรวจสอบ
โรงกลัน่ น้าํ มันระยอง จํากัด
(มหาชน)

หมายเหตุ
ดํารงตําแหนงตั้งแต
วันที่ 25 เมษายน 2554

- พฤษภาคม - ธันวาคม 2550 :
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงกลัน่ น้ํามันระยอง จํากัด
(มหาชน)
- เมษายน 2553 - เมษายน 2554 :
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท
ปตท.จํากัด (มหาชน)
นายชัยเกษม นิติสิริ

กรรมการ - พ.ศ. 2551 - ปจจุบนั : กรรมการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ บริษัทไทยออยล จํากัด
(มหาชน)

ดํารงตําแหนงตั้งแต
วันที่ 19 พฤษภาคม
2554

- เมษายน 2553 - เมษายน 2554:
กรรมการตรวจสอบ บริษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550 - 2553 : ประธาน
กรรมการตรวจสอบ บริษทั
การบินไทย จํากัด (มหาชน)
พลเอกเลิศรัตน รัตนวานิช

กรรมการ - พ.ศ. 2543 - 2547, 2549 :
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ บริษทั ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)

ดํารงตําแหนงตั้งแต
วันที่ 16 มิถนุ ายน
2554

- พ.ศ. 2550 - 2551 : ประธาน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
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ในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง และไดพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งสิ้ น 77 เรื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว
(ค) คณะกรรมการสรรหา มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบวาดวยคณะกรรมการ
สรรหา ดังนี้
(1) สรรหาบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ หรือประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เมื่อมีตําแหนงวางลง หรือที่ครบวาระ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
เลือกตั้ง หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้ง แลวแตกรณี โดยคํานึงถึงองคประกอบของคณะกรรมการ
ความรูความสามารถ และประสบการณที่เปนประโยชนตอ ปตท.สผ. จํานวนบริษัทที่บุคคลนั้นดํารงตําแหนง
และการมีผลประโยชนขัดแยงกัน (Conflict of Interest) ดวย
(2) จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ หรือประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญไวเปนการลวงหนา และ/หรือ ในกรณีที่มีตําแหนงกรรมการ หรือ
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญวางลง
(3) ขอรับขอคิดเห็นตาง ๆ จากคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือ ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. (ถามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาดวย กอนนําเสนอให
คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี พิจารณาเลือกตั้งตอไป
(4) พิจารณา Performance Agreement แตละปของคณะกรรมการ และประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และเสนอใหคณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกําหนดแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ
(5) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการเฉพาะเรื่อง
และประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ตอคณะกรรมการเพื่อแตงตั้ง เมื่อมีตําแหนงวางลง หรือเสนอปรับปรุง
กรรมการเฉพาะเรื่องตอคณะกรรมการตามความเหมาะสม
(6) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบวาดวยคณะกรรมการสรรหา เพื่อใหมีความ
เหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ
(7) เปดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไวในรายงานประจําป
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
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คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน โดยสวนใหญเปน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาเปนกรรมการอิสระดวย คณะกรรมการสรรหาชุดปจจุบัน
(วาระการดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2555 – 22 มิถุนายน 2558) มีจํานวน 3 คน โดยเปน
กรรมการอิสระ 2 คน ไดแก
-

นายชัยเกษม นิติสิริ

ประธานกรรมการสรรหาและ
กรรมการอิสระ

-

นายไพรินทร ชูโชติถาวร

กรรมการสรรหา

-

พลเอกพรชัย กรานเลิศ

กรรมการสรรหาและ
กรรมการอิสระ

โดยนายชั ย เกษม นิ ติ สิ ริ ได เ ข า รั บ ตํ า แหน ง ประธานกรรมการสรรหา แทน
นายสมหมาย โค ว คชาภรณ และพลเอกพรชั ย กรานเลิ ศ ได เ ข า รั บ ตํ า แหน ง กรรมการสรรหา แทน
นายสมหมาย โควคชาภรณ ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2555 ทั้งนี้ ในป 2555 คณะกรรมการสรรหามีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาสวนใหญที่ดํารงตําแหนงอยู ณ ขณะนั้น เขารวมประชุมครบทุกครั้ง และ
นายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สํานักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติ
หนาที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาเขารวมประชุมทุกครั้งดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาไดรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําปไวในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแลว
(ง) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบวาดวย
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดังนี้
พิจารณาคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมี
หลักเกณฑหรือวิธีการ และโครงสรางที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการ
ดําเนิ นงานของบริษัท แนวปฏิ บัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และเสนอ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(1)

(2) พิจารณาคาตอบแทนใหแกประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
ใหญ และพิจารณาโครงสรางเงินเดือนของผูบริหารระดับสูง โดยการพิจารณาตองมีหลักเกณฑหรือวิธีการ
และโครงสรางที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ ใหคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจําปดวย และเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และจัดใหมี
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานใหคณะกรรมการทราบ และเปดเผยตอผูถือหุนเปนประจําทุกป
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(4) พิจารณาทบทวนระเบียบวาดวยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เพื่อใหมี
ความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทนประกอบด ว ยกรรมการอย า งน อ ย 3 คน
โดยส ว นใหญ เ ป น กรรมการอิ สระ และประธานกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทนเป น กรรมการอิ ส ระด ว ย
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนชุดปจจุบันมีจํานวน 3 คน โดยเปนกรรมการอิสระ 2 คน (วาระการดํารง
ตําแหนง ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2555 – 27 มิถุนายน 2558) ไดแก
-

พลเอกเลิศรัตน รัตนวานิช

ประธานกรรมการกําหนด
คาตอบแทนและกรรมการอิสระ

-

พลเอกพรชัย กรานเลิศ

กรรมการกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการอิสระ

-

นายวิชัย พรกีรติวัฒน

กรรมการกําหนดคาตอบแทน

ทั้งนี้ ในป 2555 มีกรรมการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนดัง
รายละเอียดตอไปนี้
ชื่อ

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

พลเอกเลิศรัตน รัตนวานิช
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน

16 มิถุนายน 2554 – 22 มิถุนายน 2555

พลเอกพรชัย กรานเลิศ

22 กุมภาพันธ 2555 - 28 มีนาคม 2555

กรรมการกําหนดคาตอบแทน

25 เมษายน 2555 – 22 มิถนุ ายน 2555

28 มิถุนายน 2555 – ปจจุบนั

28 มิถุนายน 2555 – ปจจุบนั
นายวิชัย พรกีรติวัฒน

28 มิถุนายน 2555 – ปจจุบนั

กรรมการกําหนดคาตอบแทน
นายไพรินทร ชูโชติถาวร
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
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ในป 2555 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนทุกคนที่ดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้นเขาประชุมครบทุกครั้ง และนายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ
ผู ช ว ยกรรมการผู จั ดการใหญ สํ า นั กเลขานุ การบริ ษั ท และเลขานุ ก ารบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเขารวมประชุมทุกครั้งดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนได
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปไวในรายงานของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนแลว
(จ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบวาดวย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
(Risk Management Framework) รวมถึงใหคําแนะนําแกคณะกรรมการ ปตท.สผ. และฝายจัดการในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงระดับองคกร
(2) กํากับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จในระดับ
องคกรตลอดจนระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุงเนนเพิ่มการใหความสําคัญ
และคํานึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแตละปจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใชทรัพยากร
และกระบวนการตางๆอยางเหมาะสม
(3) พิ จ ารณาความเสี่ ย งที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท ในระดั บ องค ก รที่ ส อดคล อ งกั บ
Corporate Direction และ Value Chain ในธุรกิจสํารวจและผลิต อาทิเชน ความเสี่ยงดานการสํารวจ
ดานการพัฒนา ดานการผลิตที่ครอบคลุมความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ดานการ
ลงทุนที่ครอบคลุมถึง Geopolitical Risk ในแตละประเทศที่เขาไปดําเนินงาน ดานการเงินและพาณิชย ดาน
ขีดความสามารถขององคกร และดานกฎหมายและกฎระเบียบ โดยใหเสนอแนะวิธีปองกัน และวิธีลดระดับ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได พรอมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดําเนินงานเพื่อลด
ความเสี่ยงอยางตอเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจโดยใชเครื่องมือ Enterprise Risk
Management Dashboard ที่มีการกําหนดผูรับผิดชอบอยางเปนทางการ คือ Risk Owner ทําหนาที่
ติดตามและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันรวมทั้งกําหนดแผนลดความเสี่ยงดวย
(4) สนับสนุนผูบริหารความเสี่ยง (Risk Manager) ในการดําเนินงาน การ
ประเมินปจจัยหลักในการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ (Corporate Plan)
และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนํา
(5) รายงานการกํ ากับผลการประเมินความเสี่ยง และการดําเนิน งานเพื่อลด
ความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเปนประจํา ในกรณีที่มีเรื่องสําคัญซึ่งกระทบตอบริษัทอยางมี
นัยสําคัญตองรายงานตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการ ปตท.สผ. อยางนอย 3 คน
โดยเปนกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปจจุบัน มีจํานวน 4 คน (โดย
เปนกรรมการอิสระ 1 คน) ไดแก
-

นายปรัชญา

ภิญญาวัธน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

-

นายวีระพล

จิรประดิษฐกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

นางวรานุช

หงสประภาส

กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ

-

นายเทวินทร

วงศวานิช

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้ ง นี้ ใ นระหว า งป 2555 นายพิ ชั ย ชุ ณ หวชิ ร นายสมหมาย โค ว คชาภรณ และ
นายอนนต สิริแสงทักษิณ ไดพนจากการเปนกรรมการและพนจากตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงตาม
วาระ โดยการนี้นายปรัชญา ภิญญาวัธน นางวรานุช หงสประภาส และนายเทวินทร วงศวานิช ไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผลตั้งแตวันที่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
ในป 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยมี
นางสาวเพ็ ญจันทร จริเกษม รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุม งานการเงินและการบัญชี ปฏิบัติหนา ที่
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปไวในรายงานของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงแลว
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องป 2555

รายชื่อกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กําหนด
คาตอบแทน

คณะกรรม
การสรรหา

คณะกรรม
การบริหาร
ความเสี่ยง

จํานวนการ
ประชุมทั้งป
4 ครั้ง

จํานวนการ
ประชุมทั้งป
16 ครั้ง

จํานวนการ
ประชุมทั้งป
2 ครั้ง

จํานวนการ
ประชุมทั้งป
7 ครั้ง

จํานวนการ
ประชุมทั้งป
11 ครั้ง

1. นายณอคุณ

สิทธิพงศ

-

-

-

-

-

2. นายพิชัย

ชุณหวชิร1

-

-

-

-

4/4

3. นายชัยเกษม

นิติสิริ2

-

16/16

-

6/7

-
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รายชื่อกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กําหนด
คาตอบแทน

คณะกรรม
การสรรหา

คณะกรรม
การบริหาร
ความเสี่ยง

จํานวนการ
ประชุมทั้งป
4 ครั้ง

จํานวนการ
ประชุมทั้งป
16 ครั้ง

จํานวนการ
ประชุมทั้งป
2 ครั้ง

จํานวนการ
ประชุมทั้งป
7 ครั้ง

จํานวนการ
ประชุมทั้งป
11 ครั้ง

4. นายอําพน

กิตติอําพน

-

16/16

-

-

-

5. พลเอกเลิศรัตน

รัตนวานิช

-

15/16

2/2

-

-

6. นางวรานุช

หงสประภาส2,3

3/3

-

-

-

7/7

7. พลเอกพรชัย

กรานเลิศ2

3/3

-

1/1

4/4

-

8. นายเทวินทร

วงศวานิช3

-

-

-

-

7/7

9. นายวีระพล

จิรประดิษฐกุล3,4

1/1

-

-

-

11/11

10. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล4

1/1

-

-

-

-

11. นายไพรินทร

ชูโชติถาวร5

-

-

1/1

7/7

-

12. นายวิชัย

พรกีรติวัฒน6

-

-

1/1

-

-

13. นายปรัชญา

ภิญญาวัธน3

-

-

-

-

7/7

บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องระหวางป 2555
1. นายสมหมาย

โควคชาภรณ7

-

-

-

3/3

4/4

2. นายไกรฤทธิ์

อุชุกานนทชัย8

1/1

-

-

-

-

3. นายอนนต

สิริแสงทักษิณ9

-

-

-

-

4/4

4. นายวรภัค

ธันยาวงษ3

2/3

-

-

-

-

หมายเหตุ:
1

พนจากการเปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

2

ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2555

3

-

นายชัยเกษม นิติสิริ กรรมการสรรหา ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการสรรหา

-

นางวรานุช หงสประภาส ดํารงตําแหนง กรรมการบรรษัทภิบาล

-

พลเอกพรชัย กรานเลิศ ดํารงตําแหนง กรรมการสรรหา, กรรมการกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล

ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

PTTEPTL

สวนที่ 1 หนา 131

แบบ 56-1 ประจําป 2555
-

นายวรภัค ธันยาวงษ ดํารงตําแหนง กรรมการบรรษัทภิบาล

-

นายปรัชญา ภิญญาวัธน ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

-

นายเทวินทร วงศวานิช นางวรานุช หงสประภาส และนายวีระพล จิรประดิษฐกุล ดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

4

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล พนจากตําแหนงประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล พนจากตําแหนงกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555

5

พนจากการเปนกรรมการกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555

6

ดํารงตําแหนงกรรมการกําหนดคาตอบแทน ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2555

7

พนจากการเปนประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

8

พนจากการเปนกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555

9

พนจากการเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังจัดใหมีคณะกรรมการอิสระ ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบวา
ดวยคณะกรรมการอิสระ ดังนี้
(1) เสนอแนะเรื่ อ งที่ สํ า คั ญ และเป น ประโยชน ต อ บริ ษั ท ผู ถื อ หุ น และผู ถื อ หุ น รายย อ ย ต อ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ แลวแตกรณี
(2) ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งใหความ
คิดเห็นตามบทบาทและหนาที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติ เพื่อประโยชนตอบริษัท ผูถือหุน และผูถือหุน
รายยอย
(3) สอบทานให ปตท.สผ.ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยาม
กรรมการอิสระใหมีความเหมาะสมและครบถวนตามกฎหมาย
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยจะตองไมมีผลตอการปฏิบัติหนาที่
อยางเปนอิสระ
(5) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบวาดวยคณะกรรมการอิสระเพื่อใหมีความเหมาะสมและ
ทันสมัยอยูเสมอ
คณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 มีจํานวนทัง้ สิ้น 7 คน ประกอบดวย
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-

พลเอกเลิศรัตน รัตนวานิช

ประธานกรรมการอิสระ

-

พลเอกพรชัย กรานเลิศ

รองประธานกรรมการอิสระ

-

นายพิชยั ชุณหวชิร

กรรมการอิสระ
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-

นายอําพน กิตติอําพน

กรรมการอิสระ

-

นายชัยเกษม นิติสิริ

กรรมการอิสระ

-

นางวรานุช หงสประภาส

กรรมการอิสระ

-

นายอัชพร จารุจินดา

กรรมการอิสระ

ในรอบป 2555 คณะกรรมการอิสระมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และกรรมการอิสระสวนใหญ
เขาประชุมทุกครั้ง โดยมีนายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สํานักเลขานุการบริษัท และ
เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะกรรมการอิสระเขารวมประชุมทุกครั้งดวย ทั้งนี้ ในรอบป
2555 คณะกรรมการอิสระไดปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบวาดวยคณะกรรมการอิสระดวยความระมัดระวัง
รอบคอบ เต็มความสามารถ และเปนอิสระ เพื่อใหผูถือหุนทุกรายไดรับผลประโยชนอยางเทาเทียมกัน
รวมทั้งพิทักษผลประโยชนของผูถือหุนรายยอยดวย โดยไดรายงานผลการประชุมทุกครั้งใหคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ทราบดวย
8.1.3

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

ปตท.สผ. กําหนดองคประกอบคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา กึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู และไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
ปตท.สผ. ที่เขมงวดกวาขอกําหนดขั้นต่ําที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท.สผ.
บริษัทใหญ1 บริษัทยอย2 บริษัทรวม3 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง4 ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของ
ผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ และ Nominee5 ดวย
(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม6 ของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน7 ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ. เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ.
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ8 ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ. หรือบริษัทยอย
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(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปน
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการให
หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให ปตท.สผ. หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง
ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํา
กวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแตในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 2 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกันไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร ผูมีอาํ นาจควบคุม
หรือหุน สวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู อบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทั รวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุน รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร
ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุน สวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษทั รวม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลกั ษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจาก ปตท.สผ. บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช
กรรมการอิสระ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(7) ไม เ ป น กรรมการที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป น ตั ว แทนของกรรมการของ ปตท.สผ.
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของ ปตท.สผ.
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(8) ไม มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ทํ า ให ไ ม ส ามารถให ค วามเห็ น อย า งเป น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานของ ปตท.สผ.
(9) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
ปตท.สผ. หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
ปตท.สผ. หรือบริษัทยอย
(10) อาจได รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการให ตั ด สิ น ใจในการดํ า เนิ น กิ จ การของ
ปตท.สผ. บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective Decision) ได
1

บริษัทที่ถือหุนใน ปตท.สผ. โดยตรงหรือโดยออมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทีม่ ีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด ไดแก บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) (ปตท.)

2

บริษัทที่ ปตท.สผ. ถือหุนโดยตรงหรือโดยออมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มสี ิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือมีอํานาจควบคุม
การกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน เชน บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิส
เซส จํากัด

3

บริษัทที่ ปตท.สผ. หรือบริษัทยอยถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนทีม่ ีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด หรือ
มีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน เชน บริษัท เอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ จํากัด และ Carigali – PTTEPI Operating Company Sendirian Berhad (CPOC)

4

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมอี ํานาจควบคุมของ ปตท.สผ. ไดแก ปตท. หรือนิติบุคคลที่ ปตท. ถือหุน หรือมีอํานาจควบคุม หรือมีสวน
ไดเสีย โดยตรงหรือโดยออมอยางมีนัยสําคัญ
5

ผูถือหลักทรัพยแทนบุคคลอื่นในลักษณะอําพราง

6

ผูซึ่งโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของ ปตท.สผ. อยางมีนัยสําคัญ

7

บริษัทตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไปที่มี ปตท. เปนบริษัทใหญ ไมวาบริษัทนั้นจะเปนบริษัทยอยของ ปตท. ในชั้นลําดับใดๆ เชน ปตท.สผ.
และบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด

8

ผูถอื หุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกีย่ วของดวย

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเองอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง โดยจะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป สําหรับจัดทําแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 กรรมการอิสระ
ของบริษัททั้ง 7 คน ไดมีการรับรองวามีคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระครบถวนตามการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของ ปตท.สผ. ดวย
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ ใชแนวทางเดียวกับการสรรหากรรมการและประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ตามรายละเอียดในขอ 8.2.1 กลาวคือ หากมีกรรมการอิสระ
พน จากตํ า แหนง ปตท.สผ. จะสรรหาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระมา
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ทดแทนเป นอั นดั บแรก รวมทั้งรักษาจํานวนกรรมการอิสระใหครบถวนตามองค ประกอบคณะกรรมการ
ปตท.สผ. อยางไรก็ตาม กรรมการคนอื่น ๆ หากตอมามีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กําหนดเมื่อใด
กรรมการคนนั้น ๆ ก็มีฐานะเปนกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. โดยทันที
8.1.4 ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผานมา
ไมมี
8.1.5

อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
(1) อํานาจหนาทีภ่ ายใตมติที่ประชุมผูถือหุน

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญมีอํานาจลงชื่อเปนสําคัญเพื่อ
ผูกพันบริษัทกับบุคคลภายนอกแทนบริษัท (ขอ 9 วรรคหกของขอบังคับซึ่งจดทะเบียนไวที่กระทรวงพาณิชย
แลว)
(2) อํานาจหนาทีภ่ ายใตมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญกระทําการแทนบริษัทในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจใหเปนไปตามวัตถุประสงคในหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท การประกอบกิจการปโตรเลียมตามสัมปทานปโตรเลียม หรือสัญญาตาง ๆ ของ
บริษัท และกิ จ การอื่ น ๆ ที่เ ปน ประโยชนแกบริษัท เปน ผู รัก ษาการและมีอํา นาจในการดํ า เนิน การตาม
ระเบียบของ ปตท.สผ. ไดแก ระเบียบการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2555, ระเบียบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2548 และระเบียบการจัดหา พ.ศ. 2550 โดยใหใชวิธีปฏิบัติเชนเดียวกับ
บริษัทเอกชนอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจปโตรเลียม และใหคํานึงถึงประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ รวมถึงการ
มอบอํานาจ โดยผูรับมอบอํานาจ หรือผูรับมอบอํานาจชวงทุกชวงตองไมมีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ในลักษณะใดๆ กับ ปตท.สผ. หรือบริษัทยอยในการใชอํานาจ
ดังกลาว
8.1.6 ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 มีรายละเอียดตามขอมูลใน
เอกสารแนบ 1
8.1.7

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทที่สําคัญในการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายในไดแก
ระหวางประธานกรรมการกับประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ หรือฝายจัดการ และ
ภายนอกไดแก ระหวางบริษัท ผูถือหุน และหนวยงานกํากับดูแล ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท (คนปจจุบัน คือ
นายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ) แตงตั้งโดยคณะกรรมการ และปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการดวย
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โดยรับผิดชอบในการใหคําแนะนําแกคณะกรรมการและผูบริหารเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎเกณฑที่บริษัท
ตองปฏิบัติตาม รวมถึงใหขอมูลสถานการณที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลใหการดําเนินกิจการ
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
กฎหมาย และกฎเกณฑที่เกี่ยวของ การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. รับผิดชอบในการจัดประชุม
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และการประชุมผูถือหุน จัดทําและจัดเก็บเอกสาร
สําคัญของบริษัท เชน ระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง/การ
ประชุมผูถือหุน แบบ 56-1 ทะเบียนกรรมการ เปนตน รวมทั้งการแจงขอมูลที่เกี่ยวของตอหนวยงานกํากับ
ดูแล การจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม และการสงเสริมความรูความเขาใจในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ใหกับกรรมการ ผูบริ ห าร และพนัก งาน นอกจากนี้ เลขานุก ารบริ ษัท ยัง เป น ชอ งทางหนึ่ง ในการรับขอ
รองเรียนตามนโยบายการรับเรื่องรองเรียนและใหความคุมครองผูรองเรียนดวย
8.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
8.2.1

การสรรหากรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ

เมื่อตําแหนงกรรมการของ ปตท.สผ. วางลง คณะกรรมการสรรหามีหนาที่สรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนบัญชีที่ไดรวบรวมผูที่มีความรูความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไวอยางครบถวน รวมทั้งขอรับ
ขอคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผูถือหุนใหญเพื่อประกอบการพิจารณาดวย โดยจะใหความสําคัญตอผูที่มี
ทักษะ ประสบการณ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในดานตาง ๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู และที่มีความ
จําเปนอยางยิ่งตอธุรกิจการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของ ปตท.สผ. กอนเปนลําดับตน และเพื่อให
องคประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีความสมบูรณ และเปนประโยชนสูงสุดของ ปตท.สผ. รวมทั้ง
คํานึงถึงโอกาสที่อาจมีปญหาในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ของกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาทํ าหน า ที่ สรรหากรรมการโดยพิ จารณาจากผู ที่ มี คุ ณสมบั ติ ที่ เ ป นประโยชน และ
เหมาะสมกับกลุม ปตท.สผ. ดังมีรายละเอียดตามหัวขอ 8.4.5 (1.2) คุณสมบัติของกรรมการ ปตท.สผ.
การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงเมื่อครบวาระ ตองไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยมีหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งเปนกรรมการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการ
ปตท.สผ. และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้งหนึ่งกอนเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้ง
ทั้งนี้ เปนสิทธิของผูถือหุนทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการได ปตท.สผ. จึงไดเพิ่มชองทางใหผูถือหุน
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สามารถเสนอชื่อกรรมการลวงหนาไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคมของทุกป โดยไดแจงใหผูลงทุน
ทราบผานชองทางการแจงขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทางเว็บไซตของบริษัท โดยมี
หลักเกณฑการใหผูถือหุนเสนอชื่อกรรมการลวงหนา พรอมทั้งแบบเสนอชื่อกรรมการ แสดงอยูบนเว็บไซต
ของบริษัทดวย
(2) ในกรณีที่จํานวนบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีไมเกินกวาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงไดรับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
ทั้งชุด โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเปนรายบุคคล และตองไดรับคะแนนเสียงขางมาก
(3) ในกรณีที่จํานวนบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ มีจํานวนเกินกวาจํานวน
กรรมการที่จะพึงไดรับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลผูไดรับการ
เสนอชื่อเปนกรรมการเปนรายบุคคลไดไมเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงไดรับการเลือกตั้งในครั้งนั้น และให
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมี
การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตําแหนงที่วางในกรณีอื่นที่ไมใชเนื่องมาจากการครบวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางไดดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู ทั้งนี้ บุคคลที่เขามาเปนกรรมการทดแทน จะมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระ
เดิมที่เหลืออยูของกรรมการที่ออกไป
สําหรับการสรรหาประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ คณะกรรมการสรรหา
จะพิจารณาจากผูทมี่ ีทักษะ ประสบการณ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในดานตาง ๆ ที่มีความจําเปนอยางยิง่ และ
เปนประโยชนสูงสุดตอธุรกิจการสํารวจและผลิตปโตรเลียมตอ ปตท.สผ. รวมทั้งคํานึงถึงโอกาสที่อาจมีปญหา
ในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ดวย และตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท ดังมีรายละเอียดตามหัวขอ การพัฒนาผูบริหารและแผนการสืบทอดงาน
8.2.2

การสรรหาผูบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญไดรับมอบอํานาจใหเปนผูพิจารณาบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของ ปตท.สผ. ลงในตําแหนงบริหารได
โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานใหคณะกรรมการบริษัท
ปตท.สผ. ทราบ ยกเวนในระดับรองกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ปตท.สผ. ซึ่งในกรณีสรรหาและบรรจุบุคคลจากภายนอกลงตําแหนงบริหารจะตองผานการสัมภาษณโดย
คณะกรรมการสัมภาษณดวย ทั้งนี้ สําหรับการแตงตั้งหัวหนาหนวยงานระดับบริหารเกี่ยวกับการตรวจสอบ
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน
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8.3 คาตอบแทนผูบริหาร
8.3.1 คาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คาตอบแทน

รายชื่อกรรมการบริษัท

โบนัส

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
กําหนด
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง

2555 ที่บริษัท

คาเบี้ย
ประชุม

คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม
รายเดือน

คาเบี้ยประชุม

คาเบี้ยประชุม

คาเบี้ยประชุม

คาเบี้ยประชุม

จายในป

คณะกรรมการบริษัท

รวม

กรรมการป

2556$

1. นายณอคุณ

สิทธิพงศ

800,000

600,000

0

0

0

0

0

4,098,360.66

5,498,360.66

2. นายพิชัย

ชุณหวชิร

480,000

480,000

0

0

0

0

200,000

3,278,688.52

4,438,688.52

3. นายวีระพล

จิรประดิษฐกุล

640,000

480,000

0

50,000

0

0

440,000

3,278,688.52

4,888,688.52

4. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

560,000

480,000

0

40,000

0

0

0

3,278,688.52

4,358,688.52

5. นายชัยเกษม

นิติสิริ

600,000

480,000

640,000

0

0

280,000

0

3,278,688.52

5,278,688.52

6. นายอําพน

กิตติอําพน

640,000

480,000

800,000

0

0

0

0

3,278,688.52

5,198,688.52

7. พลเอกเลิศรัตน

รัตนวานิช

640,000

480,000

600,000

0

100,000

0

0

3,278,688.52

5,098,688.52

8. นายไพรินทร

ชูโชติถาวร

600,000

480,000

0

0

40,000

280,000

0

3,278,688.52

4,678,688.52

9. นายวิชัย

พรกีรติวัฒน

320,000

280,000

0

0

40,000

0

0

1,922,299.57

2,562,299.57
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คาตอบแทน

รายชื่อกรรมการบริษัท

โบนัส

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
กําหนด
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง

2555 ที่บริษัท

คาเบี้ย
ประชุม

คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม
รายเดือน

คาเบี้ยประชุม

คาเบี้ยประชุม

คาเบี้ยประชุม

คาเบี้ยประชุม

จายในป

คณะกรรมการบริษัท

รวม

กรรมการป

2556$

10. นายปรัชญา

ภิญญาวัธน

440,000

400,000

0

0

0

0

350,000

2,506,175.61

3,696,175.61

11. นางวรานุช

หงสประภาส

640,000

480,000

0

120,000

0

0

280,000

3,278,688.52

4,798,688.52

12. นายมนัส

แจมเวหา

600,000

480,000

0

0

0

0

0

3,278,688.52

4,358,688.52

13. พลเอกพรชัย

กรานเลิศ

640,000

480,000

0

150,000

40,000

160,000

0

3,278,688.52

4,748,688.52

14. นายเทวินทร

วงศวานิช

600,000

480,000

0

0

0

0

0

3,278,688.52

4,358,688.52

บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัทระหวางป 2555
1. นายสมหมาย

โควคชาภรณ

200,000

160,000

0

0

0

150,000

160,000

1,095,890.41

1,765,890.41

2. นายไกรฤทธิ์

อุชุกานนทชัย

120,000

120,000

0

40,000

0

0

0

790,478.33

1,070,478.33

3. นายอนนต

สิริแสงทักษิณ

200,000

160,000

0

0

0

0

0

1,095,890.41

1,455,890.41

4. นายวรภัค

ธันยาวงษ

360,000

280,000

0

80,000

0

0

0

1,706,714.57

2,426,714.57

หมายเหตุ : $ โบนัสกรรมการป 2555 ที่บริษัทจายในป 2556 จะจายเมื่อที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 มีมติอนุมตั ิใหจายเงินปนผลแกผถู ือหุน แลว
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คาตอบแทนกรรมการอิสระที่ไดรับจากการเปนกรรมการอิสระในบริษัทใหญ
ในรอบป 2555 กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ที่ดาํ รงตําแหนงกรรมการอิสระใน ปตท. ซึ่งเปนบริษทั
ใหญของ ปตท.สผ. ไดรับคาตอบแทนจาก ปตท. ดังนี้

คาตอบแทนคณะกรรมการ
รายชื่อ

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย

โบนัสกรรมการ
606,557.38

คาเบี้ยประชุมและ
คาตอบแทน
รายเดือน
170,000.00

คาเบี้ยประชุม
กรรมการ
เฉพาะเรื่อง
115,000.00

รวมคาตอบแทน

891,557.38

8.3.2 คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะกําหนดหลักเกณฑ
หรือวิธีการกําหนดโครงสราง
เงินเดือน ทีเ่ ปนธรรมและสมเหตุสมผลกับกิจการ และสามารถสะทอนถึงการดําเนินงานของ ปตท.สผ. และ
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งโครงสรางเงินเดือนผูบริหารระดับสูงของ
ปตท.สผ. จะกําหนดโดยเทียบเคียงจากหลักเกณฑ วิธีการ อัตราการจายและผลการสํารวจคาตอบแทนของ
บริษัทชั้นนํา ซึ่งอยูในธุรกิจ/อุตสาหกรรมปโตรเลียม โดยเปรียบเทียบจากหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจดั การใหญจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมใน
การกําหนดอัตราคาตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดือนประจําปของผูบริหารระดับสูง จะพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ ยังพิจารณาประกอบกับ
ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวลวงหนาของแตละสายงาน หรือกลุมงานแลวแตกรณีดวย
เพื่อเพิม่ ความสามารถในการแขงขันดานคาตอบแทนกับบริษัทชั้นนําซึง่ อยูในธุรกิจเดียวกัน
ปตท.สผ. ไดจัดใหมีการสํารวจคาตอบแทนระหวางบริษทั ชั้นนําในธุรกิจเดียวกันเปนประจําทุกป เพื่อใหมี
ขอมูลที่เพียงพอในการนําเสนอตอคณะกรรมการ ปตท.สผ. ถึงสถานะปจจุบันของการกําหนดนโยบาย เพื่อ
แขงขันดานคาตอบแทนของ ปตท.สผ. กับบริษัทอื่นที่เปนกลุมเปาหมาย รวมทัง้ ในกรณีที่มีความจําเปนตอง
ปรับปรุง หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและวิธีการจายในตลาดที่แตกตางจากเดิมไปมาก
ปตท.สผ. ไดเปดเผยคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงโดยรวมเปนประจําไวในรายงาน
ประจําป นอกจากนี้ ไดเปดเผยการถือหลักทรัพยฯ เปนรายบุคคล เพือ่ ความโปรงใส และเปนการเสริมสราง
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ดวย
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(1) คาตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงิน
ป 2554
เงินเดือน

ป 2555

จํานวนราย

จํานวนเงินรวม (บาท)

จํานวนราย

จํานวนเงินรวม (บาท)

8(4)

53,898,318

11(5)

54,759,421

โบนัส

29,756,163 (2)

31,571,930 (3)

คาตอบแทนอืน่ ๆ (1)

6,520,065

6,830,786

90,174,546

93,162,137

รวม
(1)

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

(2)

โบนัสป 2554 ที่จายในป 2555 (จายเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ)

(3)

โบนัสป 2555 ที่จายในป 2556 (จายเดือนมกราคม)

(4)

ผูบริหารระดับสูงจํานวน 8 ราย ไดแก ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ, รองกรรมการผูจัดการใหญ

ผูบริหารระดับสูงจาก ปตท. ที่มาปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.สผ.
(5)

ผูบริหารระดับสูงจํานวน 11 ราย ไดแก ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ (คุณอนนต สิริแสงทักษิณ :

1 มกราคม – 30 เมษายน 2555 และ นายเทวินทร วงศวานิช : 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2555), รองกรรมการผูจัดการใหญ และ
ผูบริหารระดับสูงจาก ปตท. ที่มาปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.สผ.

รายชื่อและจํานวนหุน ปตท.สผ. ของผูบริหารและคูสมรส
รายชื่อผูบริหาร

จํานวนหุน ที่ถอื
ณ วันที่
31 ธันวาคม

จํานวนหุน ที่ถอื
ณ วันที่
1 มกราคม

2554

2556

ผลตางของ
จํานวนหุน

1. นายเทวินทร

วงศวานิช

75,500

90,280

14,780

2. นายสมเกียรติ

จันทรมหา

326,100

395,100

69,000

3. นายอัษฎากร

ลิ้มปติ

45,000

50,000

5,000

63,000

82,000

19,000

-

-

-

142,000

169,800

27,800

3,000

3,500

500

คูสมรส
4. นายชัชวาล

เอี่ยมศิริ

5. นายสมพร

วองวุฒิพรชัย

คูสมรส
6. นายสุรพงษ

เอี่ยมจุฬา

88,400

100,700

12,300

7. นายสมชาย

มโนภินิเวศ

N/A

85,498

N/A
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รายชื่อผูบริหาร

จํานวนหุน ที่ถอื
ณ วันที่
31 ธันวาคม

จํานวนหุน ที่ถอื
ณ วันที่
1 มกราคม

2554

2556

ผลตางของ
จํานวนหุน

8. นายพงศธร

ทวีสิน

N/A

-

N/A

9. นายฐิติ

เมฆวิชัย

N/A

8,000

N/A

10. นางสาวเพ็ญจันทร

จริเกษม

-

6,000

6,000

11. นายยงยศ

ครองพาณิชย1

67,500

69,500

2,000

12. นางสาวพรทิพย

อุยะกุล2

N/A

58,593

N/A

13. นางชนมาศ

ศาสนนันทน

8,500

10,500

2,000

14. นางสาวจรูญศรี

วันเกิดผล

75,600

79,205

3,605

1

ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงิน และกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมงาน
การเงินและการบัญชี ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556

2

ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบัญชี กลุมงานการเงินและการบัญชี ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2556

8.4 รายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสําคัญและมุงมั่นดําเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยเชื่อมั่นวาจะสามารถนําพา ปตท.สผ. บรรลุ
เปาหมาย “เติบโต รุงเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสงางาม” และสรางความเชื่อมั่นแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
ทุ ก ฝ า ย คณะกรรมการได ม อบหมายให ค ณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลกํ า กั บ ดู แ ลและส ง เสริ ม ให ก าร
ดําเนินงานของ ปตท.สผ. สอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของ
ปตท.สผ. รวมทั้งพัฒนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติที่เปนเลิศใหอยูในระดับสากลเสมอ สงผลใหในรอบป
2555 ปตท.สผ. ไดรับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับตางประเทศดังปรากฏในหัวขอ รางวัลแหง
ความสําเร็จในรายงานประจําป โดย ปตท.สผ. ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียน ป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่องหรือดีกวา ดังนี้
8.4.1

สิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

ปตท.สผ. ตระหนักและใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง
เทาเทียมกัน จึงไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดกําหนดแนวทางดําเนินการตาง ๆ
เพื่อสรางความมั่นใจวาผูถือหุนไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การ
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แสดงสิทธิความเปนเจาของในหุนที่ตนถืออยู การเขารวมการประชุมผูถือหุนหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การใชสิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สําคัญ ๆ ที่คณะกรรมการตองขออนุมัติ
จากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เช น การเลื อ กตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ พ น ตํ า แหน ง ตามวาระ การกํ า หนด
คาตอบแทนกรรมการ หรือการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี การทํารายการ
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่มีขนาดเปนสาระสําคัญตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายที่เกี่ยวของ เปนตน หรือเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบตอ ปตท.สผ. อยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งการมีสวน
แบงในกําไร และการไดรับขอมูลของ ปตท.สผ. อยางเพียงพอ ทันเวลา และเทาเทียมกัน เปนตน โดย
ปตท.สผ. ไดสงเสริมสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
(1) การประชุมผูถอื หุนป 2555 ประกอบดวย การจัดประชุมสามัญผูถ อื หุนประจําป
2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 และการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2555 ทั้งนี้ ปตท.สผ. ไดสงเสริมสิทธิของผูถ ือหุน ในการจัดประชุมอยางตอเนื่องหรือดีกวาดังนี้
(1.1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผูถือหุนหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการกอนวัน
ประชุมสามัญผูถือหุนตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2554 และไดประกาศแจงการรับเสนอชื่อ
รวมถึงหลักเกณฑการพิจารณาใหทราบโดยทั่วกัน ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ ลวงหนาตั้งแตวันที่
29 กันยายน 2554 รวมทั้งไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของ ปตท.สผ. อีกดวย เพื่อแสดงใหเห็นถึงการใหสิทธิกับ
ผูถือหุน ตลอดจนการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยเรื่องหรือบุคคลที่ไดรับ
การเสนอจะไดรับการพิจารณาตามหลักเกณฑที่ ปตท.สผ. กําหนดไว ซึ่งจะเปนการกลั่นกรองระเบียบวาระ
ที่จะเปนประโยชนอยางแทจริง และเปนการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผานทางคณะกรรมการสรร
หากอนเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะแจงผลการพิจารณาพรอม
เหตุผลใหผูถือหุน ทราบในทีป่ ระชุมผูถือหุน ดวย ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถอื หุน เสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ มา
(1.2)
เปดเผยกําหนดวันจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ใหผูถือหุน
ทราบลวงหนากอนวันประชุมประมาณ 2 เดือน เพื่อใหผูถือหุนสามารถวางแผนตารางเวลาในการเขารวม
ประชุมได โดยแจงตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2555 เมื่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญ
ผูถือหุนในวันที่ 28 มีนาคม 2555 รวมทั้งไดแจงกําหนดวันใหสิทธิผูถือหุนในการเขารวมประชุมและในการรับ
เงินปนผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 และวันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนในวันที่ 16
กุมภาพันธ 2555 ดวย
(1.3) จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบใหแกผูถือหุน 16 วัน
ลวงหนากอนการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบ
วาระการประชุ ม เอกสารประกอบระเบี ย บวาระต า ง ๆ อย า งเพี ย งพอ ครบถ ว น พร อ มความเห็ น ของ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. รวมทั้งระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา โดยแนบ
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หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ 3 คน เพื่อใหผูถือหุน
สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได โดยมีขอมูลการมีสวนไดเสียในเรื่อง
ใด ๆ ของกรรมการอิสระแตละคนดวย ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม ไดแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุน
จะตองนํามาแสดงในวันประชุม วิธีการในการเขารวมประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม รวมถึง
ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม
นอกจากนี้ ได เ ป ด เผยข อ มู ล ต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวาระการประชุ ม บนเว็ บ ไซต ข อง ปตท.สผ.
(www.pttep.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปนการลวงหนากอนวันประชุม 34 วัน และจะแจงให
ผูถือหุนไดทราบดวยเมื่อมีการเผยแพรขอมูลดังกลาว ซึ่งเปนขอมูลเดียวกับที่ ปตท.สผ. จัดสงใหกับผูถือหุน
และใชในการประชุม
(1.4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระ 3 คน ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเปน
ทางเลือกใหผูถือหุนในการมอบฉันทะแกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยชี้แจงใหผูถือหุนไดทราบดวยวา
กรรมการแตละคนมีสวนไดเสียในระเบียบวาระใดบาง เชน ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระ กรรมการอิสระที่ครบวาระและไดรับการเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้งอีกวาระหนึ่ง ถือวามีสวน
ไดเสียในเรื่องนี้ (แตไมถือวามีสวนไดเสียเปนพิเศษ) หรือในระเบียบวาระพิจารณาคาตอบแทนกรรมการที่
ถือวากรรมการเปนผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษและไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้ตามจํานวน
หุนที่ตนถืออยูไดเปนตน และแนะนําใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง
(1.5) ในวันประชุม ปตท.สผ. เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนเวลา
ประชุมอยางนอย 2 ชั่วโมง และใชระบบบารโคดที่แสดงรายละเอียดของผูถือหุนแตละราย ที่ไดจัดพิมพไว
บนแบบฟอรมลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน และ
ความถูกตองแมนยําของขอมูลผูถือหุน โดยไดจัดเตรียมอากรแสตมปใหกับผูถือหุนที่ตองการมอบฉันทะดวย
(1.6) ปตท.สผ. ไดแจกวิ ธีปฏิบัติในการประชุ มผูถือหุน ของ ปตท.สผ. ใหแก
ผูเขารวมการประชุมทุกคน เพื่อความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับวิธีดําเนินการประชุม การลงคะแนนของ
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ไมสามารถแบงคะแนนเสียงไดยกเวนผูรับมอบฉันทะตามแบบ ค. การนับ
คะแนน การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เปนตน
(1.7) กอนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท
ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนอยางชัดเจนตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท ซึ่ง
ปตท.สผ. ไดใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ยังไมไดลงคะแนนไดใชบัตรลงคะแนนออกเสียงทุกระเบียบ
วาระในหองประชุม โดยใชระบบบารโคดเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกตองแมนยําในการนับ
คะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงเปนไปตามที่ระบุในขอบังคับของบริษัทและกฎหมาย ซึ่งจะแสดงผลสรุป
ของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอยางชัดเจนในหองประชุม และไดจัดใหมีอาสาสมัครจากผูถือหุนและที่
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ปรึกษากฎหมายที่เปนอิสระจากภายนอกมาเปนพยานในการนับคะแนนดวย นอกจากนี้ เพื่อรักษาสิทธิของ
ผูถื อหุ น ปตท.สผ. จั ดให มีการลงคะแนนเสีย งแยกสําหรับแตละเรื่ องอยา งชั ดเจน โดยในการเลื อกตั้ง
กรรมการ ผูถือหุนยังสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลดวย
(1.8) จัดใหมีที่ปรึกษากฎหมายที่เปนอิสระจากภายนอกหรือ inspector เพื่อ
ทําหนาที่ดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท ไดแก
กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิเขารวมประชุม, องคประชุม, ผูที่มี
สวนไดเสีย ไมไดใชสิทธิออกเสียง, วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคลองตรงกับขอบังคับ
บริษัท/ประธานที่ประชุมแจง และดูแลใหมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่เขาประชุม และตรวจสอบ
ผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนวาถูกตอง
(1.9) ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือ
เชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ
(1.10) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการ
ประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส ตามลําดับระเบียบวาระที่แจงในหนังสือเชิญประชุม โดยในระหวางการ
ประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางทั่วถึงในเรื่องที่เกี่ยวของกับกิจการ
และระเบียบวาระการประชุมของ ปตท.สผ. กอนจะใหลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแตละระเบียบวาระ
รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามเกี่ยวกับการประชุมถึงคณะกรรมการ ลวงหนากอนวันประชุมไดดวย
(1.11) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ โดย
จัดทําบัตรลงคะแนนแยกแตละระเบียบวาระ เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมี
การเก็บบัตรลงคะแนนดังกลาวในหองประชุมกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง และนําคะแนนมา
รวมคํานวณกับคะแนนเสียงที่ไดลงคะแนนไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจงมติของ
คะแนนเสียงตอที่ประชุมในที่สุด และเพื่อความโปรงใส ปตท.สผ. ไดจัดใหมีอาสาสมัครจากผูถือหุน และที่
ปรึกษากฎหมายที่เปนอิสระจากภายนอกเปนพยานในการนับคะแนน และจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่พยาน
การนับคะแนนขางตนไดลงชื่อไว เพื่อการตรวจสอบในภายหลังดวย
(1.12) ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิ
ออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ
(1.13) กรรมการเขา รวมการประชุมผูถือหุน โดยกรรมการที่ดํา รงตํา แหนง ใน
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องตาง ๆ จะรวมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของของระเบียบวาระตาง ๆ รวมถึงตอบ
ขอซักถามของผูถือหุน (ถามี) ดวย
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(1.14) บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ประกอบดวยสาระสําคัญครบถวน
ไดแก เนื้อหาที่นําเสนอ คําถามหรือขอคิดเห็นของที่ประชุมที่เกี่ยวของกับกิจการและระเบียบวาระการประชุม
ของ ปตท.สผ. และคําชี้แจงของกรรมการหรือผูบริหารในแตละระเบียบวาระ มติที่ประชุมซึ่งระบุคะแนนเสียง
แบงเปนจํานวนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และจัดสงรายงานการประชุมใหแกกระทรวง
พาณิชย และผูถือหุนทุกราย ภายหลังจากที่ไดจัดสงรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. หลังการ
ประชุมเสร็จสิ้น 14 วันเสมอ และไดเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของ ปตท.สผ. ดวย นอกจากนี้ ยัง
ไดเผยแพรภาพและเสียงของการประชุมผูถือหุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซตอีกดวย
ทั้งนี้ สําหรับการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555
ซึ่งกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุน
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 นั้น บริษัทไดมีการเผยแพรขอมูลลวงหนา
กอนวันประชุมบนเว็บไซตของบริษัทตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2555 และในการประชุมบริษัทยังคงดูแลอํานวย
ความสะดวกใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตนไดอยางเต็มที่และเทาเทียมกันในทํานองเดียวกับการประชุม
สามัญประจําปดวย
(2) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ
สื่อหรือสิ่งพิมพตาง ๆ รวมทั้งเว็บไซตของ ปตท.สผ. และเพื่อสรางความเขาใจในธุรกิจของ ปตท.สผ. และ
ความผูกพันระยะยาว ปตท.สผ. ไดจัดใหผูถือหุนไปเยี่ยมชมกิจการในป 2555 ที่แหลงน้ํามันสิริกิติ์ จังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 8 ครั้ง โดย 2 ครั้งเปนของป 2554 ที่เลื่อนมาจัดในเดือนกุมภาพันธ 2555 เนื่องจากการ
เกิดอุทกภัยในป 2554
(3) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงทาง E-mail
Address ของกรรมการอิสระในเรื่องตาง ๆ ไดแก กิจกรรมของกรรมการ การกํากับดูแลกิจการที่ดี และการ
ตรวจสอบ เปนตน นอกจากนี้ ผูถือหุนรายยอยยังสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงจากเลขานุการบริษัท
หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
(4) เปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางชัดเจน เพื่อใหผูถือหุน
มั่นใจวา ปตท.สผ. มีโครงสรางการดําเนินงานที่มีความโปรงใสและตรวจสอบได ไมมีการถือหุนไขว หรือมี
โครงสรางการถือหุนแบบปรามิด
(5) ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ในการสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนแกองคกร
เพื่อใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง
(6) การควบคุมการใชขอมูลภายใน
ปตท.สผ. กํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด โดยกําหนดไวในการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. และจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. เรื่องการใชขอมูลภายในอยางชัดเจน
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สอดคลองกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย และมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความยุติธรรมและ
เสมอภาคตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยไดดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
(6.1) แจงกฎเกณฑและนโยบายที่เกี่ยวของกับการใชขอมูลภายในใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบอยางสม่ําเสมอผานชองทางตาง ๆ ของ ปตท.สผ. เพื่อใหมั่นใจกฎเกณฑ
และนโยบายดังกลาวเปนที่รับทราบและปฎิบัติตาม รวมทั้งปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแก
ตนเองหรือผูอื่น และไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยในเรื่องนี้ไวอยางชัดเจน รวมทั้งใหผูบังคับบัญชาในฐานะ
CG Leader กําชับหรือใหคําแนะนําบุคลากรของตนดวย ซึ่งในปที่ผานมาไมปรากฏวามีการรายงานการ
กระทําผิดในเรื่องดังกลาว
(6.2) หามซื้อขายหลักทรัพยในชวงเวลาที่กําหนด เริ่มตั้งแตงบการเงินประจําป
2554 เปนตนไป ซึ่งเลขานุการบริษัทจะแจงใหกรรมการ ผูบริหารตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป
ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีกลาง และผูจัดการอาวุโสฝายการเงิน ไดทราบชวงเวลาการหามซื้อขายหุน
ปตท.สผ. อยางชัดเจนลวงหนา โดยใหรวมถึงการซื้อขายหุน ปตท.สผ. โดยตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อหรือขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee, การถือผานกองทุนสวน
บุคคล) ในระหวางชวงเวลาที่ ปตท.สผ. จะมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่อาจมีผลกระทบตอราคาหุนของ
ปตท.สผ. เชน 1 เดือนกอนวันเปดเผยขอมูลงบการเงินหรือผลการดําเนินงานถึงวันที่ ปตท.สผ. ไดเปดเผย
ข อ มู ล งบการเงิ น หรื อ ผลการดํ า เนิ น งานต อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ แล ว 1 วั น เพื่ อ ให ข อ มู ล นั้ น เผยแพร สู
สาธารณชนอยางทั่วถึงกอน โดยกรณีฝาฝนจะมีความผิดทางวินัยดวย และสงเสริมใหถือหุนของ ปตท.สผ.
เปนระยะยาวอยางนอย 3 เดือนนับแตวันที่มีการซื้อแตละครั้ง
(6.3) เป ด เผยการถื อ หลั ก ทรั พ ย ข องกรรมการ ผู บ ริ ห ารตั้ ง แต ร องกรรมการ
ผูจัดการใหญขึ้นไป ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายงานบัญชี ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงาน
การเงินและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีกลาง และผูจัดการอาวุโสฝายการเงิน
ในรายงานประจําปอยางครบถวน ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการไดมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเรื่องการใชขอมูลภายในโดยบุคคลดังกลาวจะตองสงสําเนา
การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยใหสํานักเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานใหคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย โดยสํานักเลขานุการบริษัทจะทําหนาที่
ติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเรื่องการใชขอมูลภายใน
(7) กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตั้งแตรองกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไปรายงานการ
มีสวนไดเสียทั้งของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวของโดยไมชักชาเมื่อเกิดกรณีดังกลาว โดยเลขานุการ
บริษัทจะจัดสงรายงานการมีสวนไดเสียดังกลาว ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ ปตท.สผ. ไดรับรายงาน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. กําหนด
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ซึ่งสอดคลองกับพระราชบั ญญัติหลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
(8) ปตท.สผ. กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนไวในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ
รวมทั้งไดกําหนดหลักเกณฑใหกรรมการและผูบริหารตั้งแตรองกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไปรายงานการมี
สวนไดเสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวของให ปตท.สผ. ทราบดวย ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ผูที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้น จะตองรายงานให ปตท.สผ. ทราบโดยทันที และไมรวมพิจารณา
หรืองดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ
8.4.2 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการไดอนุมัติพันธกิจของ ปตท.สผ. โดยใหความสําคัญกับสิทธิของผูมีสวนได
เสีย ซึ่งมีใจความหลักสําคัญไดแก ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมจากแหลงปโตรเลียมทั้ง
ภายในและตางประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหกับประเทศไทยและ
ประเทศที่เราไปดําเนินธุรกิจ อีกทั้งมีเปาหมายที่จะเปนบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมชั้นนําในภูมิภาค
เอเชีย และในทางปฏิบัติ ปตท.สผ. ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายนอกและ
ภายในตั้งแต ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน รัฐบาล ผูรวมทุน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ผูคา/ผูขาย เจาหนี้
คูแขง ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรใน
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. รวมทั้งไดกําหนดกรอบความประพฤติดาน
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงการสรางความสมดุลแกผูมีสวนไดเสียไวในจริยธรรมทางธุรกิจของ
ปตท.สผ. ซึ่งไดเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของ ปตท.สผ. ดวย และในการดําเนินการตาง ๆ ปตท.สผ.
เคารพสิทธิของผูมีสวนไดเสียในทุก ๆ ที่ที่ ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจเสมอ นอกจากนี้ในป 2554 ปตท.สผ. ได
เขารวมเปนสมาชิก United Nations (UN) Global Compact ซึ่งเปนหนวยงานขององคการสหประชาชาติที่
มีวัตถุประสงคเพื่อประสานความรวมมือระหวางทุกภาคสวนทั่วโลก เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบในประเด็นหลัก 4 เรื่อง คือการ
สงเสริมสิทธิมนุษยชน มาตรฐานในการจางงาน การรักษาสิ่งแวดลอม และการตอตานคอรรัปชั่นดวย
รวมถึงไดเขารวมลงนามในการแสดงเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริตตั้งแตป 2553 ทั้งนี้ ในปที่ผานมา ปตท.สผ. ไดจัดสงพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการ
สัมมนาที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ เชน สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เพื่อติดตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อนํามาปรับใชภายในองคกร
อยางเปนรูปธรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวทางในการขอรับรองจากคณะกรรมการแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตซึ่งเงื่อนไขสวนหนึ่งไดกําหนดใหบริษัทจะตองตอบแบบ
ประเมินตนเองที่ไดรับการพัฒนามาจากตนฉบับกรอบการทํางานของหลักการธุรกิจขององคกรเพื่อความ
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โปรงใสสากล (Transparency International) และกําหนดนโยบาย รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตามที่กําหนด
ไวในแบบประเมิน อยางไรก็ตาม ในชวงที่ผานมา ปตท.สผ. ไมเคยมีขอพิพาทหรือคดีความที่สําคัญซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ ปจจุบัน สํานักเลขานุการบริษัท เปนผูทําหนาที่ติดตาม นําเสนอ
และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทอยูเสมอ
(1) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมหลัก ๆ ของ ปตท.สผ.
(1.1) ผูถือหุน
ปตท.สผ. เคารพสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม
กัน ปตท.สผ. ยึดมั่นดําเนินธุรกิจภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. เพื่อ
สรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนแกกิจการ และสรางมูลคาเพิ่มสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยมีรายละเอียด
ปรากฏแลวในหัวขอ 8.4.1
(1.2) พนักงาน
1.
ปตท.สผ. ยึดถือปฏิบัติตามหลักองคการสหประชาชาติ โดยไมมีการใช
แรงงานที่ผิดกฎหมายในทุกพื้นที่ที่เขาไปลงทุน โดยกําหนดแนวปฏิบัติไวในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้
1.1 การทําความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทในทุกพื้นที่อยางเครงครัด
1.2 การทําความเขาใจและเคารพความแตกตางดานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่น ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการขัดตอวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนั้น ๆ
1.3 การไม เลื อกปฏิ บั ติ ต อบุ คคลหนึ่ งบุ คคลใดโดยใช ความสั มพั นธ ส วนตั ว หรื อ
เนื่องจากความแตกตางในเรื่องเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา หรือสถานะอื่นใดที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
2. ปตท.สผ. สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ
และความสามารถ เพื่อใหทํางานในตําแหนงที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง
ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสกาวหนาในงาน และเปดโอกาสใหเขารวมกิจกรรมภายนอกภายใต
ขอบเขตนโยบายของบริษัท
3. ปตท.สผ. จัดระบบคาจางที่เปนธรรมตอพนักงานและตอ ปตท.สผ. เพื่อดึงดูดและ
รักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถตามที่ตองการ ใหทํางานอยูกับ ปตท.สผ. อยางมีประสิทธิภาพ โดย
พิจารณาจากอัตราคาจางและวิธีการจายคาจางในปจจุบัน ของกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมปโตรเลียมอื่น
ในประเทศ ความแตกตางของงานในแตละตําแหนง ในดานความรูความชํานาญที่ตองการ ความยากงาย
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ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ มอบหมาย และความสามารถของพนั ก งานแต ล ะคนที่
แสดงออกในเชิงผลการปฏิบัติงานที่มีตองานในหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
4. ปตท.สผ. จัดและ/หรือปรับปรุงสวัสดิการที่เปนธรรมตอพนักงานและตอ ปตท.สผ.
โดยพิจารณาจากความสามารถในการจายของ ปตท.สผ. ทั้งในปจจุบันและระยะยาวในอนาคต โดยมุงเนน
สวัสดิการที่เสริมสรางความมั่นคงในการดํารงชีพของพนักงานและครอบครัว ในสวนที่พนักงานสวนใหญ
ไมสามารถจัดหามาดวยกําลังทรัพยของตนเอง และรัฐยังมิไดใหความคุมครองอยางเพียงพอ และเปน
สวัสดิการที่กลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมปโตรเลียมอื่นในประเทศไทยสวนใหญจัดใหแกพนักงานของตน
ปตท.สผ. จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใน
การดํารงชีพของพนักงานและครอบครัว และเพื่อเปนหลักประกันแกพนักงานในกรณีที่ตองออกจากงาน
หรือเกษียณอายุการทํางาน ซึ่งเงินในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจากเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบ
ของบริษัท โดย ปตท.สผ. จายเงินสมทบในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงานเปนประจําทุกเดือนใน
อัตรารอยละ 15 ของอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ของพนักงาน และพนักงานจายเงินสะสม
ประจํา ทุกเดื อนในอัตรารอยละ
2 แตไมเกิน อัตรารอยละ 15 โดยเงื่ อนไขการไดรับเงินสมทบและ
ผลประโยชนของเงินสมทบจะเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด
5. ปตท.สผ. ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญในการปรึกษาหารือแกปญหาที่เกิดขึ้น
รวมกัน ระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชาใหลุลวงไปโดยเร็ว เพื่อรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีตอกัน หาก
มีปญหาระหวางพนักงาน หรือระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิรองทุกขตามขั้นตอนที่
ปตท.สผ. กําหนดไว โดยผูที่ดําเนินการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไว และกระทําไปโดยสุจริตจะ
ไดรับความคุมครองโดยไมไดรับผลกระทบใด ๆ ซึ่ง ปตท.สผ. จะไมถือเปนเหตุเลิกจาง หรือกระทําการ
ลงโทษในอันที่จะสงผลเสียตอพนักงานหรือพยานผูเกี่ยวของแตประการใด
6. ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางความรู ความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจ โดยถือวาทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งที่มีความสําคัญกับ ปตท.สผ. จึงมีการสนับสนุนหรือสงเสริม
ใหพนักงานมีคุณคามากยิ่งขึ้น โดยไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรผานการฝกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรตาง ๆ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในดานวิชาการและเทคนิค
แลว ปตท.สผ.ไดมีการปลูกฝงคานิยมในการทํางานของ ปตท.สผ.ใหแกพนักงานควบคูกันไปดวย เพื่อให
พนักงานมีวิถีในการทํางานเปนแบบเดียวกัน ซึ่งจะชวยทําใหองคกรสามารถบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจตามที่ได
ตั้งไว
7. ปตท.สผ.ไดสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานตอองคกรในป 2554
โดยมีเปาหมายที่จะเขาใจมุมมองของพนักงานที่มีตอองคกรในดานตาง ๆ ปตท.สผ. ไดนําผลที่ไดจากการ
สํารวจมากําหนดแผนการดําเนินงานภาพรวมในป 2555 เพื่อยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของ
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พนักงานตอองคกร โดยมี 2 แผนงาน ไดแก การกําหนดความคาดหวังและเปาหมายการทํางานรวมกัน และ
การให Feedback ในการทํางานระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมกําหนด
เปาหมายในการทํางาน และตั้งใจทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ปตท.สผ. อยูระหวางการดําเนินงานและติดตามตามแผนงานดังกลาวเปนระยะ ๆ
โดยมีแผนจะสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานตอองคกรครั้งตอไปในป 2556
ระดับความพึงพอใจของพนักงาน

หนวยประเมิน

ป 2554

ป 2555

ดัชนี Employee Engagement

คะแนนรวมสูงสุด = 5

-

4.18

จํานวนพนักงานที่ตอบ

รอยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนพนักงานทั้งหมด

-

71%

(1.3) ลูกคา
ปตท.สผ. ยึดถือพันธกิจในการเปนผูผลิตและจําหนายน้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ
เหลว และกาซธรรมชาติในราคาทีส่ ามารถแขงขันไดและเปนธรรม โดยจําหนายผลิตภัณฑทั้งในรูปแบบสัญญา
ระยะยาว สัญญาระยะสั้น และตลาดจร ในการตกลงสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ ปตท.สผ. ปฏิบัติตอผูซื้อทุก
รายอยางเทาเทียมกันโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของทุกฝาย และมุงมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
สัญญาอยางเครงครัดและประสานงานกับผูซื้ออยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถผลิตและสงมอบผลิตภัณฑที่
มีคุณภาพตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาไดเพียงพอตอความตองการของผูซื้อและตรงตามเวลาที่ตกลงไว
(1.4) ผูคา/ผูขาย
ปตท.สผ. ถือวาผูรับเหมา ผูคา/ผูขาย มีสวนสําคัญที่เอื้ออํานวยใหธุรกิจของ
ปตท.สผ. ดํารงอยูไดอยางยั่งยืน จึงไดมีนโยบายปฏิบัติตอกันในฐานะคูคาในทางธุรกิจที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของการแขงขันอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ
ปตท.สผ. จึ ง เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการทํ า ธุ ร กิ จ และสนั บ สนุ น คู ค า ที่ มี
จริยธรรมอันดี มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม อันเปนหลักพื้นฐานในการประกอบธุรกิจที่จะ
เติบโตอยางยั่งยืนตอไป
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ในฐานะที่เปนหนึ่งในองคกรธุรกิจของไทยที่ปฏิบัติตาม
พันธสัญญาโลกของสหประชาชาติ (UN Global Compact) ในเรื่องของสิทธิมนุษยชน (Human-Rights)
โดยที่ปตท.สผ. จะสนับสนุนและเคารพการคุมครองสิทธิมนุษยชน และจะทําธุรกิจกับคูคาที่มีนโยบายใน
เรื่องนี้ เชนเดียวกัน
ปตท.สผ. ได จั ด ตั้ ง คณะกรรมการการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Working Team) เพื่อดําเนินการรางนโยบาย กลยุทธ และแผนการดําเนินงานตาง ๆ โดย
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สงเสริมใหกิจกรรมของบริษัท มีสวนในการสนับสนุนสงเสริมการสรางคุณคารวม (Shared Value) กับคูคา
ทางธุรกิจบนแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และการปฏิบัติตามหลัก UN Global
Compact ในเรื่องของสิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยกําหนดนโยบายหลักที่คูคาจะตองปฏิบัติตาม
ดังตอไปนี้
1. ปตท.สผ. ไมสนับสนุนใหใชแรงงานเกณฑ และแรงงานที่เปนการบังคับ
ในทุกรูปแบบ
2. คูคาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานนี้เกี่ยวของของประเทศนั้น ๆ
อยางเครงครัด
3. คู ค า จะต อ งไม ใ ช แ รงงานเด็ ก ที่ มี อ ายุ ต่ํ า กว า เกณฑ ที่ อ นุ ญ าตตาม
กฎหมายของประเทศนั้น ๆ
4. คูคาตองขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจางงานและการประกอบอาชีพ
ปตท.สผ. มีความมุงมั่นอยางเต็มที่ที่จะทําใหหลักการ UN Global Compact
เปนสวนหนึ่งของกลยุทธการจัดหา และการทําธุรกิจกับคูคา โดยมุงหวังจะใหนโยบายนี้ขยายกวางไปยังคู
คาของบริษัทเพื่อความรวมมือและสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชนโลก
(1.5) ผูรวมทุน
โครงการร ว มทุ น ระหว า ง ปตท.สผ.
และผู ร ว มทุ น รายอื่ น ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ จะดําเนินธุรกิจภายใตขอตกลงในการทํางานรวมกันตามมาตรฐานสากล โดยมีการกําหนด
สิทธิและหนาที่ของผูรวมทุนอยางชัดเจน และใหสิทธิผูรวมทุนเปนคณะกรรมการบริหารโครงการ เพื่อ
กําหนดแนวทางบริหาร การจัดหาบริการและสินคา รวมถึงแผนและงบประมาณประจําป โดยมีขอบเขตและ
แนวทางการลงมติที่ชัดเจน รวมถึงการใหสิทธิผูรวมทุนในการตรวจสอบขอมูลทางการเงินและบัญชีรายป
และมีมาตรการที่เหมาะสมและชัดเจน เชน บทปรับในกรณีที่ผูรวมทุนไมปฏิบัติตามขอตกลงที่มีระหวางกัน
นอกจากนี้ ยังเนนถึงความโปรงใสในการเผยแพรขอมูลระหวางผูรวมทุนและบุคคลภายนอก
(1.6) คูแขง
ปตท.สผ. ถื อ ปฏิ บั ติ ต อ คู แ ข ง ขั น ด ว ยความเป น มื อ อาชี พ และเสมอภาค
ภายใตกรอบกติกาการแขงขันที่โปรงใสและเปนธรรม และไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงดวยการกลาวหา
ในทางราย
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(1.7) เจาหนี้
ปตท.สผ. ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายในและ
ภายนอก รวมถึงเจาหนี้ตาง ๆ ของบริษัทฯ โดยการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน ซึ่ง
เปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ.
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ไดมุงเนนในเรื่องการเปดเผยสารสนเทศตอผูมีสวนไดเสียทุก
ฝาย โดยใหความสําคัญตอความถูกตอง ความครบถวน ความรวดเร็ว และความโปรงใสของขอมูลที่
เปดเผย โดยสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทฯ ประกอบดวย ขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน
ทางดานขอมูลทางการเงินโดยเฉพาะในสวนของงบการเงินนั้น ไดผานการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีวาถู กตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผานความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. กอนเปดเผยขอมูลดังกลาวสูสาธารณชน
สําหรับผูถือหุนกูและเจาหนี้อื่นของ ปตท.สผ. ทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออก
หุนกูตาม ขอกําหนดกฎหมายและประกาศตาง ๆ ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค และมติของที่ประชุมผูถือหุนอยางเครงครัด นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ
ยังคํานึงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและเงื่อนไข
ตามสัญญากูยืมตาง ๆ ของบริษัทฯ และมีการเปดเผยขอมูลแกผูมีสวนไดเสียอยางครบถวน รวมทั้งมี
มาตรการรองรับในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียอาจไดรับความเสียหายอันเกิดจากการที่บริษัทฯ มิไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและเงื่อนไขตามสัญญากูยืมดวย
(1.8) รัฐบาล
ปตท.สผ. ดําเนินงานดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมภายใตการกํากับ
ดูแลการดําเนินกิจกรรมของบริษัทโดยหนวยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนหนวยงานในภาครัฐ
ของประเทศไทย หรือของประเทศตางๆ ที่ ปตท.สผ. เขาไปลงทุน ปตท.สผ. ถือวาหนวยงานของรัฐบาลเปน
สวนสําคัญที่สนับสนุนใหธุรกิจของบริษัทดําเนินไปไดอยางราบรื่น และเปนไปตามแนวทางที่ถูกตองตาม
นโยบาย กฎระเบียบหรือขอบังคับของแตละประเทศ ดังนั้น ปตท.สผ. จึงมีความชัดเจนในการประสานงาน
และแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ บนพื้นฐาน
ของความโปรงใส และสุจริต
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเห็นความสําคัญในการสรางและรักษาความสัมพันธ
ในระยะยาวกับหนวยงานของภาครัฐทั้งในและตางประเทศ จึงมีการจัดกิจกรรมที่กอใหเกิดความสัมพันธอัน
ดีอยางตอเนื่องเสมอมา
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(1.9) ชุมชน/สังคม
ในฐานะที่เปนองคกรซึ่งดําเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ดีควบคูไปกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม และดวยความเชื่อมั่นวาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเปนรากฐานสําคัญของการ
พัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ปตท.สผ. จึงดําเนินภารกิจหลักในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมไปพรอม ๆ กับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและการอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหชุมชน สังคมและ
ปตท.สผ. เติบโตไปดวยกัน ภายใตแนวคิด “จากทรัพยในดิน สูสินทางปญญา รักษาสิ่งแวดลอม” โดยจัดทํา
กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนหลากหลายโครงการ ดังนี้
การพัฒนาชุมชน
ก ดานการศึกษา
-

โครงการทุนการศึกษา

-

โครงการ 7 Pat Tutor Camp

-

โครงการหองสมุดเคลื่อนที่

-

โครงการอุทยานการเรียนรูสงขลา

ข ดานการพัฒนาสุขภาพ
-

กิจกรรมหนวยแพทยเคลื่อนที่ในพื้นที่โครงการอีสาน

-

สวนสุขภาพ ปตท.สผ.

-

โครงการหนูรักกีฬากับ ปตท.สผ.

-

โครงการมินิฟารม

ค ดานการพัฒนาอาชีพ
-

โครงการธนาคารปู

-

โครงการกาซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
ก การอนุรักษมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทย
- โครงการ ปตท.สผ. รักษมรดกไทย มรดกโลก
ข การฟนฟูระบบนิเวศปาไม
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-

โครงการ ปตท.สผ. ปลูกตนไมในใจคน

-

โครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษนกเงือก

-

โครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษเสือโครง
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ค การฟนฟูระบบนิเวศมรดกทะเลไทย
-

โครงการเป ด โลกมรดกทะเลไทย ในพระราชู ป ถั ม ภ ส มเด็ จ
พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-

โครงการแหลงเรียนรูเรือหลวงใตทะเล (ระยะที่ 2)

-

โครงการ ปตท.สผ. รักษทะเลสาบสงขลา

-

โครงการวิจัยศึกษาการวางปะการังเทียมที่เกาะเตา

การมีสวนรวมของพนักงาน
ก โครงการ ปตท.สผ. อาสาเพื่อสังคม
-

โครงการสงเสริมการเรียนรูคุณคามรดกโลก ปตท.สผ.

-

กิจกรรม ปตท.สผ. พานองทองมรดกโลกครั้งที่ 6

-

โครงการ ปตท.สผ. รักเพื่อนบาน

(1.10) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยใน
สถานที่ทํางาน และสิ่งแวดลอม
ปตท.สผ.มีเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสําคัญดาน
ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย ของบุคลากรและทรัพยสินขององคกรและชุมชนใกลเคียง รวมถึงการ
ดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ มและสั ง คมรอบพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารทั้ ง ในและต า งประเทศ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคของการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งโดยทั่วไปอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซ ถือเปนธุรกิจที่มีความ
เสี่ยงสูงและมีโอกาสกอใหเกิดผลกระทบตออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของพนักงาน ชุมชน และ
สิ่งแวดลอมได อยางไรก็ตาม ปตท.สผ. เชื่อวา อุตสาหกรรมน้ํามันและกาซที่มีการบริหารจัดการดานความ
ปลอดภัยฯ ที่ดีและมีการวางแผนอยางมีประสิทธิภาพ จะสามารถปองกันและหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบ
ตาง ๆ ทั้งในดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมได นอกจากนั้นการมุงเนนในเรื่อง
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการดานความปลอดภัย ยังถือเปนการลงทุนที่คุมคาและทําไดงาย
มากกวาการพยายามแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง
วิ สั ย ทัศ น ดา นความปลอดภั ย มั่ น คง อาชี ว อนามัย และสิ่ง แวดล อ มของ
ปตท.สผ. มิใชเพียงแคการกาวไปเปนองคกรที่ปราศจากอุบัติเหตุเทานั้น แตยังรวมถึงการเปนผูนําเรื่องการ
จัดการดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมอีกดวย โดยมีความสอดคลองกับพันธกิจ
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และนโยบายของบริษัท ที่ถูกวางไวอยางเปนระบบ ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญใหเราบรรลุเปาหมายในการ
พัฒนาอยางยั่งยืนตอไปในอนาคตได
ปตท.สผ. มีการทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายความปลอดภัยฯ
ของปตท.สผ. อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาเนื้อหาตาง ๆ มีความทันสมัยและสอดคลองกับการขยายตัว
ของปตท.สผ. ในอนาคต
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัย ความ
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมเพื่อใชในองคกร โดยมีกําหนดหลักการ ขอบเขต และหนาที่ความ
รับผิดชอบในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องและสอดคลองกับนโยบายดานความ
ปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ซึ่งมีเนื้อหาดังตอไปนี้
(i) สรางวัฒนธรรมองคกรเชิงรุกในดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนา
มัย และสิ่งแวดลอม ผานเจตนารมณของผูบริหาร และการมีสวนรวมของบุคลากร
(ii) เน น และสง เสริมให บุคลากรและผูรับ เหมาตระหนั ก ถึง หนา ที่ค วาม
รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมของตนเองรวมถึงชุมชนโดยรอบพื้นที่
ปฏิบัติงาน
(iii) ดําเนินงานภายใตกฎหมาย ขอบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
(iv) พัฒนาความสามารถของบุคลากรและผูรับเหมาผานระบบประเมิน
ศักยภาพดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอยาง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
(v) บริหารจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม โดยควบคุมใหระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับต่ําที่สุดเทาที่สามารถปฏิบัติได
(vi) เนนและเสริมสรางใหบุคลากรและผูรับเหมาตระหนักถึงหนาที่และ
สิทธิในการในการหยุดปฏิบัติงานภายใตสภาวะที่ไมปลอดภัย
(vii) กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายในการดํ า เนิ น งานที่ ชั ด เจน
ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมุงสูการดําเนินงานที่เปนเลิศ
(viii) พัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต เพื่อให
เกิดความพรอมในการตอบสนองอยางทันทวงที
(ix) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
สอบสวนหาสาเหตุเพื่อปองกันการเกิดซ้ํา
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(x) สื่อสารอยางเปดเผยและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล และถายทอดการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งภายในองคกร และระหวางองคกร
การดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม
ปตท.สผ. มุงมั่นในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อคนไทยและลูกหลานในอนาคต โดยไดดําเนินการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม และติดตามประเมินผลกระทบ รวมถึงกําหนดมาตรการปองกันและบรรเทา
ผลกระทบอยางมีระบบ โดยหนวยงานตาง ๆ ที่ ปตท.สผ. เปนผูดําเนินการตางไดรับการรับรองมาตรฐาน
การจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO14001 แลวทั้งสิ้น อาทิ แหลงผลิตกาซธรรมชาติบงกชในอาวไทย แหลง
ผลิตน้ํามันดิบสิริกิติ์ แหลงผลิตน้ํามันพีทีทีอีพี 1 ฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียมในอาวไทย แหลงผลิต
กาซธรรมชาติอาทิตย และศูนยวิจัยตัวอยางหิน ปตท.สผ. ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามขอมูลได
เพิ่มเติมที่ขอ 4.5 ของแบบฟอรม 56-1 และจากรายงาน PTTEP Sustainability Report ประจําป ไดที่
เว็บไซต ของ ปตท.สผ. ที่ http://www.pttep.com
การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ปตท.สผ.ไดมีการวางแผนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุดเทาที่
จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในสวนของกาซสวนเกินจากการผลิตปโตรเลียมที่ตองมีการเผาทิ้งเพื่อ
ความปลอดภัยในการผลิต โดยในกิจกรรมการผลิตปโตรเลียมในทะเล ไดมีการติดตั้งระบบนํากาซที่จะ
นําไปเผาทิ้งกลับมาใชประโยชนใหม (Flare Gas Recovery Unit, FGRU) และสามารถนํากาซธรรมชาติที่
แทนผลิตกาซและคอนเดนเสทบงกชกลับมาใชใหมไดเปนอยางดี โครงการบงกชซึ่งมีกําลังการผลิตกาซ
ประมาณ 600 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และกาซธรรมชาติเหลวประมาณ 18,000 บารเรลตอวัน ได
ดําเนินการติดตั้งระบบ FGRU หรือ Flash Gas Recovery ในป 2550 ทําใหลดการปลอย Flare Gas ลง
ประมาณ 6.5 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และไดกาซธรรมชาติเหลวกลับคืนมาประมาณ 400 บารเรลตอวัน
ปตท.สผ. มีโครงการที่จะวางแนวทอสงกาซเชื่อมตอระหวางฐานผลิตตาง ๆ มายังสถานีผลิตหลัก เพื่อนํา
กาซธรรมชาติไปใชประโยชน เชน นําไปผลิตเปนกาซหุงตม นําไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
เปนตน โดยในระยะแรกจะเปนการวางแนวทอสงกาซจากฐานผลิตหนองตูม-เอ และฐานผลิตประดูเฒา-เอ
มายังสถานีผลิตลานกระบือ ซึ่งคาดวาจะสามารถนํากาซธรรมชาติที่ปกติจะเผาทิ้งมาใชประโยชนไดถึง
ประมาณ 10-20 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โครงการนี้คาดวาจะเริ่มดําเนินการไดในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2557
และแหล ง น้ํ า มั น สิ ริ กิ ติ์ ไ ด ใ ห ค วามสํ า คั ญ ในการประหยั ด พลั ง งาน ในป 2554 จึ ง ได ศึ ก ษาการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทําความเย็นของระบบทําความเย็น (Chiller) จากติดตั้ง Cooling Pad เพื่อลดอุณหภูมิ
ของอากาศที่นําเขาไปใชในการระบายความรอนของระบบ ซึ่งไดติดตั้ง Chiller Cooling Pad แลวเสร็จในป
2554 โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทําความเย็นไดถึง 24% และสามารถประหยัดพลังงานไดถึง
21,600 kWh ตอเดือน
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สํ า หรั บ กิ จ กรรมการผลิ ต ป โ ตรเลี ย มบนบก ปตท.สผ. ได ศึ ก ษาการนํ า
ทรัพยากรปโตรเลียมมาใชประโยชนสูงสุด โดยไดนํากาซที่จะเผาทิ้งมาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับการผลิต
ผลิตภัณฑชุมชน หนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งนอกจากจะนํามาใชประโยชนแลว ยังชวย
ประหยัดตนทุนดานเชื้อเพลิงใหกับชุมชนดวย รวมทั้งจัดทําโครงการในการนํากาซธรรมชาติที่เผาทิ้งมาใช
เปนวัตถุดิบในการผลิตกาซธรรมชาติเหลวลดอุณหภูมิ (LNG: Liquefied Natural Gas) ณ แหลงผลิต
น้ํามันดิบหนองตูม เอ อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และไดรวมกับบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน) ในการนํากาซธรรมชาติที่เผาทิ้งมาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาขนาดเล็ก ณ แหลงผลิต
น้ํามันดิบประดูเฒา เอ เทียบเทากับลดการใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงประมาณ 1.5 ลานลิตรตอป โดยมีกําลัง
การผลิตไฟฟาประมาณ 2 เมกะวัตต
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังพิจารณาลงทุนโครงการผานกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism) ซึ่งเปนกลไกที่กําหนดขึ้นภายใตพิธีสารเกียวโต ที่มีขึ้นเพื่อ
ชวยใหประเทศอุตสาหกรรมที่มีพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจก สามารถบรรลุพันธกรณีไดจากการ
ลงทุนในโครงการ เพื่อลดกาซเรือนกระจกในประเทศกําลังพัฒนา โดยโครงการดังกลาวจะตองสงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกําลังพัฒนาดวย ซึ่งปจจุบัน ปตท.สผ. กําลังดําเนินการพัฒนาโครงการภายใต
กลไกการพัฒนาที่สะอาดในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในการผลิตปโตรเลียมบนบก ในพื้นที่
สัมปทานสิริกิติ์ แหลงเสาเถียร เอ ที่ ปตท.สผ. ไดดําเนินการศึกษาโครงการนํากาซธรรมชาติที่จะนําไปเผา
ทิ้ง มาใชเปนเชื้อเพลิงใชในโรงไฟฟาขนาดเล็ก ในขณะนี้โครงการดังกลาวผานการพิจารณาอนุมัติจาก
องค ก ารก า ซเรื อ นกระจกของประเทศไทย ให เ ป น โครงการภายใต ก ลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาด (Clean
Development Mechanism) แลว และอยูในขั้นตอนการตรวจสอบขั้นตอนสุดทายกอนยื่นจดทะเบียน
โครงการเพื่อใหคณะกรรมการผูบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดขององคการสหประชาชาติ (UN Clean
Development Mechanism Executive Board) พิจารณาตอไป ซึ่งสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ไดถึงปละ 30,000 ตันตอป
รายละเอี ย ดของโครงการดั ง กล า วและโครงการที่ ใ ช ท รั พ ยากรอย า งมี
ประสิทธิภาพอื่น ๆ สามารถติดตามขอมูลไดจากรายงาน PTTEP Sustainability Report ประจําป ไดที่
เว็บไซตของ ปตท.สผ. ที่ http://www.pttep.com
การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม
ปตท.สผ. ไดจัดใหมีการฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม และใหความรูทางดาน
สิ่งแวดลอมในหลายรูปแบบดวยกัน ในสวนของการใหความรูดานสิ่งแวดลอมกับพนักงานทั่วไป ปตท.สผ.
ได มี ก ารดํ า เนิ น การผ า นระบบการสื่ อ สารภายในต า งๆ โดยในป ที่ ผ า นมาได มี ก ารให ค วามรู ท างด า น
สิ่งแวดลอมผานหลักสูตร SSHE1 ใหแกพนักงานและผูรับเหมากวา 1,700 คน มีการฝกอบรมกรณีเกิดการ
รั่วไหลของสารเคมีและปโตรเลียมเพื่อเพิ่มความรูในการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินในกรณีการ
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รั่วไหลของสารเคมีและปโตรเลียมใหกับพนักงานที่เกี่ยวของในหลักสูตร Oil Spill Response, IMO Level 1
และระบบมาตรฐาน ISO 14001 เปนตน นอกจากนี้ไดมีการใหความรูดังกลาว ผานทางการสื่อสารในการ
ประชุม ดานความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการประชุมระดับตาง ๆ เชนการ
ประชุม SD-SSHE Council ในระดับผูบริหารสูงสุดประจําทุก 3 เดือน การประชุมคณะทํางานการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Working Committee) การประชุม SSHE Monthly Meeting
ของผูบริหารสูงสุดของโครงการและผูปฏิบัติการประจําทุกเดือน และการประชุม Tool Box Meeting
เพื่อใหความรูกับพนักงานระดับปฏิบัติการโดยตรง เปนตน ในสวนของผูปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีการรับรอง
ISO 14001 ไดมีการจัดการฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอมเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดตาม
มาตรฐาน ISO 14001 อีกดวย
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ไดมีการปรับปรุงวัฒนธรรมองคกรดานความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม อยางตอเนื่องและเปนระบบ ซึ่งในปที่ผานมา ปตท.สผ. มุงเนนไปที่
ความสําคัญของพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยฯ ซึ่งเนนในเรื่องการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมทั้งหมดของ ปตท.สผ. และหามาตรการ
ควบคุมที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงตาง ๆ ใหอยูระดับที่ยอมรับได นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังไดพิจารณา
ถึงขอกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอบังคับตาง ๆ และแนวปฏิบัติของสมาคมผูผลิตน้ํามันและกาซ
นานาชาติ(International Association of Oil and Gas Producer (OGP) เปนพื้นฐานในการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการดานความปลอดภัยฯ ของ ปตท.สผ. อีกดวย
ปตท.สผ. ใชระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยฯ ของ ปตท.สผ. เปน
แนวทางในการสรางมาตรฐานความปลอดภัยฯ และนําไปกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ ในแตละ
หนวยปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. สงผลใหเกิดการพัฒนาผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยฯ อยาง
ตอเนื่อง
UN Global Compact หลักการที่ 7 - 9 เกี่ยวกับเรื่อง สิ่งแวดลอม
ปตท.สผ. ดูแลใหการดําเนินงานในทุกพื้นที่ปฏิบัติการตามกฎหมายแรงงาน
ในประเทศที่ไปดําเนินธุรกิจ และปฏิบัติสอดคลองตามหลักปฏิญญาสากลวาการรักษาสิ่งแวดลอมของ
องคการสหประชาชาติ (United Nations (UN) Global Compact) ซึ่งเรื่องสิ่งแวดลอมเปนหลักการหนึ่งที่
UN Global Compact ใหความสําคัญดวย
(1.12) ขนบธรรมเนียมประเพณี
ในการเขาไปดําเนินงานในทองที่ตาง ๆ ปตท.สผ. ยึดหลักปฏิบัติอันคํานึงถึง
ขนบธรรมเนี ย มและประเพณี ข องท อ งถิ่ น นั้ น ๆ โดยได จั ด ให มี ก ารอบรมจากวิ ท ยากรผู มี ค วามรู แ ละ
ประสบการณ รวมถึงผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศหรือจากสถานทูตฯ เพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
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ขอมูลตาง ๆ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ขอพึงระวังและขอควรปฏิบัติของแตละทองถิ่น แกพนักงานที่
จะไปทํางานในทองถิ่นนั้น ๆ เพื่อความเขาใจและสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสม
(1.13) สิทธิมนุษยชน
ปตท.สผ. ดูแลใหการดําเนินงานในทุกพื้นที่ปฏิบัติการเปนไปตามกฎหมาย
แรงงานในประเทศที่ไปดําเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงเรื่องการไมจางแรงงานเด็กหรือการไมใชแรงงานบังคับทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยปฏิบัติสอดคลองตามหลักสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ ไมวาประเทศ
ที่ไปลงทุนนั้นจะมีกฎหมายทองถิ่นกําหนดไวเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือไมก็ตาม ปตท.สผ. จัดใหมี
สภาพการจางที่เปนธรรม มีสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย และดูแลไมใหเกิดการ
คุกคามหรือขมขูระหวางพนักงานหรือผูเกี่ยวของกับบริษัท รวมถึงการวาจางคูธุรกิจที่มีการดําเนินงาน
ภายใตกรอบจริยธรรมและไมละเมิดสิทธิมนุษยชน
ปตท.สผ. สงเสริมใหมีการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและพนักงาน ผาน
ตัวแทนพนักงานในคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่เหมาะสมและจําเปน เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ใหดียิ่งขึ้น
(1.14)กฎหมาย
ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายในทุกพื้นที่ที่
เข า ไปดํ า เนิ น การ และการต อต า นการคอรรั ป ชั่ น โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได กํ า หนดการปฏิบั ติ ต าม
กฎหมายและการตอตานการคอรรัปชั่นไวในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ทั้งในเรื่องการเคารพกฎหมาย
และเปนกลางทางการเมือง ที่กําหนดใหบุคลากรของกลุม ปตท.สผ. ตั้งแตกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ตอ งทํา ความเขาใจและปฏิ บัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกั บการดําเนินธุ รกิจของบริ ษั ทในทุกพื้ นที่ อยาง
เครงครัด และไมนําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมืองคนหนึ่งคน
ใด และเรื่องของขวัญ การเลี้ยง และการไมคอรรัปชั่น โดยบุคลากรของกลุม ปตท.สผ. ตองไมคอรรัปชั่น
ไมให หรือรับสินบนรวมทั้งตองทําความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับจุดยืนของ ปตท.สผ. และตองแจงให
บริษัททราบเมื่อพบเห็นการคอรรัปชั่นดวย อีกทั้งมีกําหนดเรื่องนี้สอดแทรกอยูในจริยธรรมทางธุรกิจเรื่องอื่น ๆ
เชน การไมเรียกรับประโยชนจากกิจกรรมการจัดหา การหามไมใหใชอํานาจหนาที่ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม แสวงหาตําแหนง หรือประโยชนอื่นใดแกตนเองหรือผูอื่น รวมถึงหามไมใหลวงละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท ทั้งนี้
เพื่อใหการดําเนินงานของกลุม ปตท.สผ. เปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนตองยึดถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด
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ปตท.สผ. ไดสื่อสารจริยธรรมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยมีการจัด
อบรมใหกับผูบริหารและพนักงานเปนประจํา มีการกําหนดขอตกลงกับคูคาใหปฏิบัติตามจริยธรรมทาง
ธุรกิจของ ปตท.สผ. และแจงใหคูคาทราบถึงแนวปฏิบัติของ ปตท.สผ. เกี่ยวกับการรับของขวัญในชวง
เทศกาลปใหม รวมทั้งไดเผยแพรจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. ในเว็บไซตของบริษัทใหบุคคลภายนอก
สามารถเขาดูไดดวย และ ปตท.สผ. ยังไดจัดใหมีหนวยงานกลางในการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
(Compliance) ซึ่งไดแก ฝายกํากับกิจการ เพื่อดูแลความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย และสอบทาน
ใหการดําเนินงานของ ปตท.สผ. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางครบถวนดวย
(2) ปตท.สผ. สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียไดมีโอกาสมีสวนรวมกับการดําเนินธุรกิจของ
ปตท.สผ. โดยเปดชองทางใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่นสามารถสงขอเสนอแนะในเรื่องตางๆ หรือให
ขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. และสิทธิของตนผานอีเมลลของกรรมการ
อิสระไดโดยตรง (independentdirector@pttep.com) โดยทุก ๆ ขอคิดเห็นจะไดรับการกลั่นกรองเพื่อเสนอ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดรับการดูแลและไดรับการปฏิบตั ิ
อยางยุติธรรม
(3) มาตรการในการแจงเบาะแส และกลไกคุม ครองผูแจงเบาะแส
ปตท.สผ. มี เ ป า หมายสู ง สุ ด ให ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ ม ปตท.สผ. ประสบ
ความสําเร็ จโดยสรา งมูลคา เพิ่มใหกับผู ถือหุน และความพึงพอใจใหแกผูมี สวนไดเสีย ในระยะยาว คือ
ปตท.สผ. “เติบโต รุงเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสงางาม” ดวยเชื่อมั่นและยึดถือวาการปฏิบัติตามการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. จะทําใหบรรลุเปาหมายดังกลาวได ปตท.สผ. จึงไดจัดใหมี
ชองทางสําหรับพนักงานและบุคคลภายนอกในการรายงานหรือใหขอมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดหรือการ
กระทําที่ฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. นโยบาย
ระเบียบปฏิบัติ ขอกําหนด หรือกฎเกณฑตาง ๆ ของ ปตท.สผ. ผานทาง CG Hotline และเพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับพนักงานและบุคคลผูแจงเรื่องรองเรียน วาจะไดรับความคุมครองเมื่อรายงานหรือใหขอมูล
ปตท.สผ. จึงไดกําหนดใหมีนโยบายการรับเรื่องรองเรียนและการใหความคุมครองผูรองเรียนขึ้น เพื่อดูแล
ผูแจงเรื่องรองเรียนไมใหไดรับการกระทําที่ไมเปนธรรมหรือถูกกลั่นแกลง และมีการบรรเทาความเดือดรอน
ใหแกผูรองเรียน หากการรายงานนั้นเปนไปดวยความสุจริตใจ ไมไดมีวัตถุประสงคในการสรางความเสียหาย
แก ปตท.สผ. หรือบุคคลใด ๆ โดย ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ ใหรับรู
เพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น ซึ่งจะตองดําเนินการตรวจสอบตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไวในนโยบายฯ และรายงานตอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ทราบทุกไตรมาส โดยมีชองทางในการรับเรื่องผาน CG Hotline ของ ปตท.สผ. ดังนี้
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(3.1) โทรสาร หมายเลข 02-537-4949
(3.2) E-mail ที่ cghotline@pttep.com
(3.3) กลอง CG Hotline Box ที่อาคารสํานักงานของ ปตท.สผ.
(3.4) ยื่นเรื่องโดยตรงหรือทางไปรษณียที่สาํ นักเลขานุการบริษทั
ในป 2555 CG Hotline ไดรับเรื่องรองเรียน 4 เรื่อง และดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 2
เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ 2 เรื่อง และเรื่องที่ไดดาํ เนินการแลวเสร็จ จะไดตอบแกผูรองเรียนหากมีการ
ระบุชื่อดวยเสมอ
8.4.3 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
การเปดเผยสารสนเทศเปนหนึ่งในหลักการที่มีความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแกตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน ทั้งในดานของความ
ถูกตอง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม ซึ่งการจัดเตรียม
ขอมูลดังกลาวเปนไปตามที่กําหนดไวในจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
(Investor Relations หรือ IR) และหนวยงานสื่อสารองคกร (Corporate Communication) คอยดูแลให
ขอมูลและตอบขอซักถาม ซึ่ง ปตท.สผ. มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยฯ
สารสนเทศที่สํ า คัญ ของ ปตท.สผ. ประกอบด ว ย ข อมู ล ทางการเงิ น และข อ มู ล ที่ ไม ใ ช
ทางการเงิน ในป 2555 การเปดเผยขอมูลทางการเงินโดยเฉพาะในสวนของงบการเงินนั้น ไดผานการสอบ
ทาน/ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีวาถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. กอนเปดเผยแกผูถือหุน โดย
คณะกรรมการ ปตท.สผ. รายงานความรั บ ผิ ด ชอบต อ รายงานทางการเงิ น ในรายงานประจํ า ป ด ว ย
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ไดเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสฉบับกอนสอบทาน และงบการเงินประจําปฉบับกอน
ตรวจสอบเพิ่มเติมจากขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อสงเสริมใหผูถือหุนและนักลงทุนไดรับขอมูล
ทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งขอมูลกอนและหลังการสอบทาน/ตรวจสอบไมมีผลแตกตางที่มีสาระสําคัญ
แตอยางใด สําหรับการเปดเผยขอมูลที่ไมใชทางการเงินนั้น ปตท.สผ. ไดเปดเผยขอมูลตามเกณฑที่ตลาด
หลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งรวมถึงรายการระหวางกัน บทวิเคราะหของฝายจัดการและการบริหาร
ความเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีการรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ดวย
ขอมูลตาง ๆ ของ ปตท.สผ. ที่ไดเปดเผยผานทางระบบของตลาดหลักทรัพยฯ สาธารณชน
รวมถึงผูถ ือหุน และนักลงทุนแลว จะเผยแพรไวในเว็บไซตของ ปตท.สผ. ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทันที เชน งบการเงิน รายงานประจําป แบบ 56-1 หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือ
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หุน ขอมูลเกีย่ วกับโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียม และโครงการลงทุน ขอมูลที่ใชในการเดินทางไปพบผู
ถือหุน และนักลงทุน (Roadshow) ผลการดําเนินงานทีน่ ําเสนอตอนักวิเคราะหรายไตรมาส รวมทั้งเผยแพร
ภาพและเสียงผานทางเว็บไซต (Webcast) ขาวประชาสัมพันธ การรายงานดานความมัน่ คง อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมไวในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจําป เปนตน นอกจากนี้
ปตท.สผ. ไดมีการปรับปรุงหนาเว็บไซตอยางสม่าํ เสมอ เพื่อใหผูใชสามารถรับขอมูลขาวสารไดทันตอ
เหตุการณ เขาถึงขอมูลไดโดยสะดวกและไดรับประโยชนมากที่สุด โดยไดเพิ่มขอมูล ดังนี้
• ขอมูลราคาหลักทรัพยลาสุด และยอนหลัง
• รายชื่อของนักวิเคราะหซึ่งออกบทวิเคราะหเกีย่ วกับราคาหลักทรัพย ปตท.สผ.
• กําหนดการกิจกรรมพบนักลงทุนและเอกสารนําเสนอ
ในรอบป 2555 ปตท.สผ. ไดเปดเผยขอมูลผานทางระบบของตลาดหลักทรัพยฯ จํานวน 56
เรื่อง ซึง่ รวมการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิม่ ทุน โดยในชวงเวลาที่เสนอ
ขายและจัดสรรหุนสามัญเพิม่ ทุนนัน้ บริษทั ฯ ไดจัดชองทางการใหขอมูลเพิ่มเติม ไดแก จัดการบรรยายสรุป
ขอมูลการเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไป รวมถึงนิทรรศการฯเพือ่ ใหรายละเอียดเพิ่มเติม
และจัดเจาหนาที่เฉพาะกิจทําหนาที่รับโทรศัพท (Call center) ตอบขอซักถามจากทางผูถือหุน และนักลงทุน
สรุปกิจกรรมที่จัดใหกับผูถือหุนและนักลงทุนในป 2555
กิจกรรม

จํานวน /ครั้ง

การเดินทางไปพบผูถือหุนและนักลงทุน (Roadshow) ทั้งในและตางประเทศ

32

การประชุมนักวิเคราะห (Analyst meeting)

4

การใหขอมูลผานทางโทรศัพท

4 (โดยเฉลี่ย)

งาน Opportunity Day (จัดโดยตลาดหลักทรัพยฯ)

1

ผูถือหุน และนักลงทุนเขาชมพื้นที่ดําเนินงานของ ปตท.สผ. (Site Visit)

9

นอกจากกิจกรรมดังกลาวขางตน บริษัทฯ ยังไดพบกับนักลงทุนเพื่อใหขอมูล (Company
Visit) และประชุมทางโทรศัพท (Conference call) อยางสม่ําเสมอตลอดป 2555 จํานวนกวา 100 ครั้ง ทั้งนี้
ในงานประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 และการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 บริษัทฯ ไดจัดให
มีนักลงทุนสัมพันธใหขอมูลและตอบขอซักถามแกผูถือหุนที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับ ปตท.สผ. ซึ่งถือเปนการเพิ่ม
ชองทางในการเปดเผยขอมูลของ ปตท.สผ. แกผูถือหุนอีกดวย
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ปตท.สผ. กําหนดใหกรรมการ ผูบริหารตั้งแตรองกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป ผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญสายงานบัญชี ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงิน และกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีกลาง และผูจัดการอาวุโสฝายการเงิน รายงานการมีสวนไดเสียทั้งของ
ตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวของโดยไมชักชาเมื่อเกิดกรณีดังกลาว โดยเลขานุการบริษัทจะจัดสง
รายงานการมีสวนไดเสียดังกลาวใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ทําการนับแตวันที่ ปตท.สผ. ไดรับรายงาน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. กําหนด ซึ่งสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
ปตท.สผ. ไดเปดเผยบทบาทและหนาทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
และจํานวนครัง้ ทีก่ รรมการแตละคนเขารวมการประชุมไวภายใตหวั ขอ 8. การจัดการแลว โดยมีรายงานของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแตละคณะถึงการทําหนาที่ภายใตหวั ขอ 8.5 รายงานของคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่อง และเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงไวภายใตหัวขอ 8.4.5 ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ (ช) คาตอบแทน ดวย
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส
ซึ่งเปนสวนสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด และมีความมุงมั่นที่จะ
ทุมเทในการดําเนินการอยางดีที่สุด
นักลงทุนสัมพันธ
นักลงทุนสัมพันธรับผิดชอบในการสื่อสารขอมูลขาวสาร
ที่สะทอนมูลคาที่แทจริงของ
ปตท.สผ. ใหแก นักวิเคราะห ผูถ ือหุน และผูลงทุนทั่วไป ตามระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ และ
กลต. รับผิดชอบในการสรางความเชื่อมัน่ ใหกับนักวิเคราะหและผูลงทุน รวมถึงเสริมสรางภาพลักษณและ
ทัศนคติที่ดีตอนักลงทุน โดยการประสานงานและใหคําปรึกษาเกีย่ วกับงานนักลงทุนสัมพันธ แกผูบริหาร
ของ ปตท.สผ. ซึ่งนักลงทุนหรือผูสนใจสามารถติดตอสอบถามขอมูลขาวสารของ ปตท.สผ. ได 3 วิธี ดังนี้
(1) ทางโทรศัพท : 0-2537-4675, 0-2537-4611, 0-2537-4075, และ 0-2537-5746
(2) ทาง e-mail : ir@pttep.com
(3) ทางโทรสาร : 0-2537-446
8.4.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ แผนกลยุทธ แผนงาน
และงบประมาณรวมกับฝายจัดการเปนประจําทุกป คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังและ
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ซื่อสัตย สอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ
ของ ปตท.สผ. นอกจากนี้คณะกรรมการยังติดตามใหมีการรายงานผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ. ในทุกๆ
ดานในที่ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน ทั้งดานผลการดําเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
นโยบาย เปนตน เพื่อใหการดําเนินกิจการของ ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพและจริยธรรม
(1) โครงสรางของคณะกรรมการ
(1.1) องคประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญที่เปน
ประโยชนตอบริษัท โดยคณะกรรมการมีจํานวน 15 คน ซึ่งเปนจํานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ
แบงเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและกรรมการที่เปนผูบริหาร หรือเปนกรรมการอิสระจํานวนไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู และตองมีกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกจากภาคธุรกิจเอกชนอยางนอย
3 คน โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 คณะกรรมการมีจํานวน 15 คน ประกอบดวย
•

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 14 คน (รอยละ 93.34 ของกรรมการทั้งคณะ)

•

กรรมการที่ เ ป น ผู บ ริ ห าร 1 คน คื อ ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารและ
กรรมการผูจัดการใหญ

•

กรรมการอิสระ 7 คน (รอยละ 46.67 ของกรรมการทั้งคณะ)

•

กรรมการที่เปนบุคคลภายนอกจากภาคธุรกิจเอกชน 6 คน

ปตท.สผ. มีผูถือหุนรายใหญเพียงกลุมเดียว คือ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
และผูถือหุนสวนนอยมีการกระจายตัวมาก ไมถือวาเปนกลุมอื่น ๆ อีก ดังนั้นองคประกอบและสัดสวนของ
คณะกรรมการดังกลาวมีความเหมาะสมสําหรับการถวงดุลในคณะกรรมการเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
โดยรวมแลว
ทั้งนี้ รายชื่อ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ และการถือหุน ของกรรมการที่
ไมเปนผูบริหาร กรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการจากภาคเอกชน รวมถึงกรรมการที่มาจาก
ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ ปตท.สผ. จะเปดเผยในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทดวย และเว็บไซตของบริษัทดวย
(1.2) คุณสมบัตขิ องกรรมการ ปตท.สผ.
(i)
มีคุณสมบัติสอดคลองตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย กฎของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน กฎของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
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(ii)
ควรมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและสมดุล (Skill Mix) ในดาน
Industry Knowledge, Accounting & Finance, Business Judgment, Management Skill,
International Markets, Business Strategy, Crisis Management, Corporate Governance และ Legal
(iii)
สามารถอุทิศตนและเวลาเพื่อปฏิบัติห นา ที่และความรับผิดชอบได
อยางเต็มที่ โดยจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการไปดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารไมควรเกิน 5
บริษัท และเมื่อกรรมการขาดประชุมเกิน 3 ครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ถือวาขาดคุณสมบัติ
กรรมการดวย
(iv)

มีอายุไมเกิน 70 ปบริบูรณ

(1.3) การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ และจํานวนบริษัทที่
กรรมการแตละคนไปดํารงตําแหนง
ปตท.สผ. กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระหนึ่งในสามใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งตามขอบังคับบริษัทกําหนดใหมีไมเกิน 15 คน ทําใหกรรมการมีวาระ
การดํ า รงตํา แหน ง คราวละ 3 ป และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดกํ า หนดวาระการดํ า รงตํา แหน ง ของ
กรรมการไมเกิน 3 วาระติดตอกัน (เริ่มนับตั้งแตป 2549) เพื่อให ปตท.สผ. มีโอกาสเลือกใชกรรมการที่มี
คุณสมบัติตาง ๆ ไดเต็มที่ตามความเหมาะสม และเพื่อประโยชนสูงสุด ยกเวนในกรณีที่ ปตท.สผ. พิจารณา
แลวเห็นวาเปนผูมีความชํานาญเฉพาะดาน ที่เปนประโยชนในการดําเนินงานของ ปตท.สผ. โดย ปตท.สผ. เชื่อ
ว า การกํ า หนดเงื่ อ นไขที่ เ ข ม งวดเกิ น ไปจะเป น การสร า งอุ ป สรรคและจํ า กั ด ขอบเขตการทํ า หน า ที่ ข อง
คณะกรรมการสรรหาในการพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่สุดเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ รวมถึงเปนการตัด
สิท ธิผูที่มี ค วามเหมาะสมออกจากการพิจ ารณาโดยไมได พิ จ ารณาถึง ความรู ค วามสามารถด า นอื่น ๆ
ประกอบ อันจะเปนการทําใหบริษัทสูญเสียประโยชนที่จะไดรับจากความรูความสามารถ และประสบการณ
ที่บุคคลนั้นสั่งสมในชวงที่เปนกรรมการ
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได กํ า หนดส ว นประกอบสํ า คั ญ ในการพิ จารณา
คุณสมบัติ คือ จํานวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารอยู ไมควรเกิน 5 บริษัท โดย
ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแตละคนจะเปดเผยในเอกสารแนบ 1 รายละเอียด
เกี่ยวกับผู บริหารและผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทดวย ทั้งนี้ ป จจุบันไมมี กรรมการคนใดที่ ดํารงตํ าแหนง
กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท สําหรับวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเฉพาะเรื่อง
ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
(1.4) การกําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
รายละเอียดตามขอ 8.1.3
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(1.5) นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นของ
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหาร
ปตท.สผ. ตระหนักถึงคุณคาของประสบการณที่ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารจะไดรับจากการเปนกรรมการทีห่ นวยงานอื่น อยางไรก็ตาม เพื่อให
มีเวลาในการทํางานใหกับ ปตท.สผ. ไดอยางเต็มที่จึงกําหนดไวในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ทางธุรกิจของ ปตท.สผ. ใหประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารสามารถรับ
ตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่น หรือองคกรอื่น (ซึ่งมิใชธุรกิจของตนหรือครอบครัว) ไดตามความจําเปน และ
ไมทําใหเสียการงานของ ปตท.สผ. โดยตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอน และตองไมนําเอา
ปตท.สผ. หรือตําแหนงของตนใน ปตท.สผ. ไปพัวพันกับกิจการนั้น ๆ โดยผูบริหารที่ ปตท.สผ. มอบหมาย
ใหไปเปนกรรมการในองคกร หรือคณะใด ๆ ในธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมหรือที่เกี่ยวของโดยตรง
ผลตอบแทนที่ไดรับใหเปนของ ปตท.สผ. หากไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ในกรณีอื่น
ใหผูบริหารสามารถรับคาตอบแทนจากการนั้นได ทั้งนี้ ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของ
ผูบริหารแตละคนจะเปดเผยในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทดวย และปจจุบันไมมีผูบริหารคนใดที่ดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5
บริษัท
(1.6) การแยกตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ รวมทั้งการกําหนดอํานาจหนาที่
ประธานกรรมการกับประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
เลือกตั้งจากกรรมการ ซึ่งเปนคนละบุคคลกันเสมอ และประธานกรรมการไมไดรวมในการบริหารงานปกติ
ประจําวัน โดยเปนการแบงแยกหนาที่ดานนโยบาย การติดตามประเมินผล และการบริหารงานปกติ
ประจําวันออกจากกัน ประธานกรรมการมีภาวะผูนําและบทบาทหลักในการกํากับดูแลใหการทําหนาที่ของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากฝายจัดการ กําหนดระเบียบวาระการประชุมตามหนาที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมกับประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ทํา
หนาที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผูถือหุนอยางมีประสิทธิภาพ และดูแลใหกรรมการยึดถือ
ปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. ในขณะที่ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญรับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ นอกจากนี้ ประธานกรรมการไมดํารงตําแหนงใด ๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อใหมี
ความชัดเจนในการแบงแยกหนาที่และการปฏิบัติงานดวย
(1.7) ความเปนอิสระของประธานกรรมการ
ปตท.สผ. กํา หนดใหค วามเป น อิสระเปน ปจจัย ที่สํา คัญอั น ดับ แรกในการ
เลือกตั้งประธานกรรมการ หากไมมีผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกลาวใหพิจารณาจากกรรมการคนอื่น ๆ ซึ่ง
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ประธานกรรมการคนปจจุบันไดปฏิบัติหนาที่การเปนประธานไดอยางเปนอิสระดีมาก และ ปตท.สผ. ได
กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะดวย เพื่อเปน
แนวทางการในการปรับปรุงการทํางาน รวมทั้งเพื่อเปนการตรวจสอบการทําหนาที่ของประธานกรรมการ
โดยนําผลคะแนนที่ไดจากการประเมินเปดเผยไวในแบบ 56-1 และรายงานประจําปดวย รายละเอียดของ
ผลประเมินประธานกรรมการปรากฏในหัวขอรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ขอ (3.7) การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ ปตท.สผ.
นอกจากความเปนอิสระของประธานกรรมการแลว กรรมการทุกคนมีความ
เปนอิสระในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัททั้งในการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง และการปฏิบัติงานในเวลาอื่น ๆ ดวย เพื่อกํากับดูแลใหการดําเนินการของฝายจัดการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง โปรงใส และเปนประโยชนตอผูถือหุนโดยรวม
(1.8) เลขานุการบริษัท
รายละเอียดตามขอ 8.1.7
(2) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดแตงตั้งกรรมการที่มีความรูความชํานาญที่เหมาะสม
เปนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในดานตาง ๆ ตามที่ขอบังคับของ ปตท.สผ. กําหนดไว เพื่อชวยศึกษาและ
กลั่นกรองรายละเอียดของงานในขอบขายที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแตละคณะรับผิดชอบ และไดกําหนด
คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว
อย า งชั ด เจน ในระเบี ย บของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งแต ล ะคณะ โดยมี ส มาชิ ก ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลตองประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมด ในขณะที่สมาชิกของ
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนตองประกอบดวยกรรมการอิสระเปนสวนใหญ
ซึ่ ง ประธานกรรมการจะไม เ ป น ประธานหรื อ สมาชิ ก ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งทุ ก คณะ อี ก ทั้ ง ยั ง
กําหนดใหกรรมการอิสระเปนประธานของแตละคณะดวย ยกเวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะรายงานผลการประชุมของแตละครั้งตอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อ
ทราบอยางสม่ําเสมอ และรายงานการทําหนาที่ในรอบปผานมาตอผูถือหุนในแบบ 56-1 และรายงาน
ประจําปเปนประจําทุกป
ป จจุ บัน ปตท.สผ. มี คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องจํานวน 5 คณะ ประกอบดวย (1)
คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาล (2)
คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการกํ าหนดค าตอบแทน
(4) คณะกรรมการสรรหา และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ
หนาที่ความรับผิดชอบ จํานวนครั้งการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขาประชุม รวมทั้งรายงาน
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การทําหนาทีข่ องคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะและรายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในขอ 8.1.2 และ
8.5 ตามลําดับ
(3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3.1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดกําหนดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. อยางเปนลายลักษณอักษรตั้งแตป 2544 และใหมีการทบทวนเปนประจํา
ทุกป โดยฉบับลาสุดเปนฉบับที่ 6 ซึ่งสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป
2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ The Organisation for
Economic Cooperation and Development (OECD) และเทียบเคียงไดกับบริษัทน้ํามันชั้นนํานานาชาติ
รวมทั้งขอเสนอแนะของสถาบันตาง ๆ ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมเรื่อง สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง
เทาเทียมกั น บทบาทของผูมีสวนไดเสี ยการเปดเผยข อมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ เพื่อใชในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและจริยธรรม โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการ
6 ประการ ไดแก
(i) ความรั บ ผิ ด ชอบต อ การตั ด สิ น ใจและการกระทํ า ของตนเอง และ
สามารถชี้แจงและอธิบายได (Accountability)
(ii)

ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ (Responsibility)

(iii) ความยุตธิ รรมและซื่อสัตย (Fairness and Integrity)
(iv) การดําเนินงานที่โปรงใส (Transparency)
(v)

การสรางคุณคาระยะยาวแกผูมีสวนไดเสีย (Creation of Long Term

Value to All Stakeholders)
(vi) การสงเสริมการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Promotion of Best Practice)
ปตท.สผ. ไดแจกจายหนังสือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ
ของ ปตท.สผ. ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อใชอางอิงและถือปฏิบัติดวย ซึ่งทุกคนตอง
ลงนามในพันธสัญญาที่จะยึดถือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. เปนหลัก
ปฏิบัติในการดําเนินงานดวยมาตรฐานขั้นสูงสุด นอกจากนี้ ไดแจกจายใหแกผูรวมทุน หนวยงานกํากับดูแล
หนวยงานที่ ปตท.สผ. ติดตอเปนประจํา และผูที่สนใจเมื่อติดตอขอมา รวมทั้งไดเผยแพรบนเว็บไซตภายใต
หัวขอเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหผูถือหุน นักลงทุน และผูที่สนใจไดเขาดูไดอยางสะดวกดวย
ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. ใหแกกรรมการและบุคลากรอยางตอเนื่อง โดย
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คณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดดูแลใหมีการสื่อสารในเรื่องดังกลาวเพื่อสรางความมั่นใจวากรรมการและ
บุคลากรมีการยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว โดยมอบหมายใหดังนี้
(i) ได บ รรจุ เ รื่ อ งการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ของ
ปตท.สผ. เปนเรื่องหนึ่งในการปฐมนิเทศกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเขาใหมทุกครั้ง
(ii) จัดทําหลักสูตรเต็มวันสําหรับผูบริหารและพนักงานเขาใหม โดยในป
2555 ไดจัดอบรมสําหรับพนักงานจํานวน 6 ครั้ง ซึ่งมีพนักงานเขารวมจํานวน 272 คน และอบรมสําหรับ
ผูบริหาร 1 ครั้ง ซึ่งมีผูบริหารเขารวมจํานวน 8 คน
(iii) จัดกิจกรรม CG Visit ใหคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไดพบกับผูบริหาร
และพนักงานของแตละหนวยงานจํานวน 4 ครั้ง เพื่อติดตามการสงเสริมและการปฎิบัติตามการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการทําหนาที่ CG Leader ของผูบริหาร และรับฟงการนํา CG ไปใช
ในการปฎิบัติงาน (CG in Process) ตลอดจนซักถาม และใหขอคิดเห็นตางๆ แกผูบริหารและพนักงานดวย
(iv) จัดใหมีการโหวต CG Hero เพื่อคนหา CG Role Model จากผูบริหาร
และพนักงานในแตละหนวยงานที่ปฏิบัติถูกตองตามแนวทางที่บริษัทกําหนดจนเปนที่ยอมรับ และเพื่อยกยอง
บุคคลดังกลาวใหปรากฏในวงที่กวางขึ้น
(v) จัดกิจกรรมBusiness Ethics (BE) E-Learning ซึ่งมีวัตถุประสงคให
เปนอีกชองทางหนึ่งสําหรับใหความรูความเขาใจในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. ใหกับผูบริหาร
และพนักงาน รวมทั้งสงเสริมสภาพแวดลอมการทํางานที่ยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกรอบของ จริยธรรมทาง
ธุรกิจดวย โดยปนี้จัดขึ้นเปนปแรกใหกับผูบริหารและพนักงานที่ทํางานในพื้นที่กรุงเทพฯ จํานวน 1,793 คน
(ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2555) ในชวงระหวางวันที่ 29 ตุลาคม 2555 – 7 ธันวาคม 2555 โดย มีผูเขา
เรียนและสอบผานจํานวน 645 คน หรือคิดเปนรอยละ 35.97
(vi) จัดใหมี CG Clinic เปนชองทางใหพนักงานสอบถามเรื่องทั่ว ๆ ไป
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยสํานักเลขานุการบริษัทจะเปนผูหาขอมูลมาตอบ
แกพนักงานที่สอบถามมา และไดจัดใหมีชองทางตาง ๆ ในการสื่อสารขอมูลตาง ๆ ใหแกบุคลากรทุกระดับ
ไดรับทราบอยางทั่วถึง โดยแบงตามลักษณะของขอมูล ดังตอไปนี้
• CCS CG Information Center สําหรับเผยแพรขอมูลทั่ว ๆ ไป
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ
• CCS Compliance News Alert สําหรับแจงเตือนการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวของเสมอ ๆ เชน เรื่อง Insider Trading หรือการแจงกฎระเบียบใหม ๆ ที่ออกบังคับใชกับ
ปตท.สผ.
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ปตท.สผ. จะรายงานผลการดําเนินงานในการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่
ดีและจริยธรรมทางธุรกิจใหคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทราบเปนประจําทุกไตรมาส เพื่อใหคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลสามารถติดตามผลการดําเนินงานใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม และรายงานผลการประชุมให
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งดวย นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังไดมีการพิจารณาแผนการ
ดําเนินงานป 2556 ตั้งแตปลายป 2555 โดยนําผลของป 2555 มาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของปถัดไปดวย เพื่อจะไดพัฒนาการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่องตอไป
(3.2) จริยธรรมทางธุรกิจ
ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการดําเนิ นธุรกิจอยางมีจริยธรรม โดยถือวา
จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ เป น กรอบพฤติก รรมและเป น วิ ถี ท างชี้ นํา การดํ า เนิ น ธุร กิ จที่ ดี สํ า หรับ ใหก รรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและจริยธรรม โดยมีการเคารพสิทธิ
และปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเสมอภาค เปนธรรม และตรวจสอบได ซึ่งจะสรางใหเกิดความเชื่อมั่นและ
การยอมรับในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปรงใสของ ปตท.สผ. และสรางคุณคาระยะยาวใหแกผูมี
สวนไดเสียอยางยั่งยืน และเปนธรรมกับทุกฝาย
จริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. มีการกําหนดเปนลายลักษณอักษร และมี
การทบทวนเปนประจําทุกป โดยฉบับปจจุบัน ประกอบดวยหลักการและขอพึงปฏิบัติของกรอบความ
ประพฤติ 13 เรื่อง ที่สะทอนถึงคุณคาองคกรในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานตองยึดถือปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1)

การเคารพกฎหมาย และเปนกลางทางการเมือง

2)

การควบคุมภายใน

3)

การทรัพยากรบุคคล

4)

การรักษาความลับ

5)

การเปดเผยขอมูล

6)

การใชขอมูลภายใน

7)

ความขัดแยงทางผลประโยชน

8)

การจัดหาและสัญญา

9)

ของขวัญ การรับเลี้ยง และการไมคอรรัปชั่น

10) การบัญชีและการเงิน
11) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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12) ความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดลอม
13) การสนับสนุนและรับผิดชอบตอสังคม
(3.3) การกําหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแยงทางผลประโยชน
ปตท.สผ. มีนโยบายที่จะดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการ
บริหารจัดการโดยกําหนดอยูในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. เพื่อสราง
ความมั่นใจใหกับผูมีสวนไดเสียวา ปตท.สผ. มีการบริหารจัดการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส ซึ่งมี
หลักการที่สําคัญดังนี้
- กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่มีสวนไดเสียในเรื่องใด จะไมรวมใน
การพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้น
- กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจ เพื่อผลประโยชนสูงสุดของ ปตท.สผ. โดยปราศจากอิทธิพลของความตองการสวนตัว หรือของ
บุคคลที่เกี่ยวของ
- กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองทบทวนและเปดเผยรายการความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหบริษัททราบ
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ไดกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงของผลประโยชน
ดังนี้
- กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ
ที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดอยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
- กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวของ หลีกเลี่ยงการมีสวน
เกี่ ยวข องทางการเงิ น และ/หรื อความสั มพั นธ กั บบุ คลภายนอกอื่ นๆ ซึ่ งจะส งผลให ปตท.สผ. ต องเสี ย
ผลประโยชน หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
- กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เมื่อเกี่ยวของในกระบวนการเสนอวาจาง
คัดเลือก ตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหรายงานผูบังคับบัญชา หรือผูมี
สวนรวมในการอนุมัติ โดยใชแบบการเปดเผยรายการความขัดแยงทางผลประโยชนของ ปตท.สผ. และใหถอน
ตัวจากการมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวหรือถอนตัวจากการดําเนินธุรกรรมกับ ปตท.สผ.
- กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองทบทวนและประเมิน ตนเองเรื่อง
รายการความขัดแยงทางผลประโยชน ตามที่ระบุไวในแบบประเมินตนเองประจําป (Self Appraisal Form)
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กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งาน เมื่ อ มี ข อ สงสั ย หรื อ ไม แ น ใ จว า การ
ปฏิบัติงานของตน หรือการที่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของเขาไปมีสวนรวม หรือเปนผูถือหุนในกิจการใดๆ
โดยที่กิจการดังกลาวไดมีการดําเนินธุรกรรมกับบริษัทที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นใหแจง
เรื่องดังกลาวกับบริษัทโดยทันที
(3.4) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ปตท.สผ. ใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนือ่ ง เพื่อมุงเนนใหระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ โดยมีการติดตามและสอบทานผลการประเมินการ
ควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ เพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุมตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
สิ่งแวดลอม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ปตท.สผ. ไดดําเนินการประเมินการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทุกป โดย
มีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน
นอกจากการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในแลว คณะกรรมการ ปตท.สผ. ฝาย
จัดการ ตลอดจนบุคลากรขององคกรทุกระดับ ไดรวมกันกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาองคกรจะสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคของธุรกิจ
ดังตอไปนี้
•
การดําเนินงาน (Operation) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมถึง
การใชทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคาสมประโยชน
•

การรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) มีความถูกตอง เชื่อถื อได และ

ทันเวลา
•
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance) มี การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดไว
ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีการจัดระบบการควบคุมภายใน โดยอางอิงมาตรฐานสากลของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งสอดคลองตามหลักของ
การควบคุมภายในที่คณะกรรมการการตรวจเงินแผนดินกําหนด โดยมีองคประกอบ 5 ประการ ไดแก
(i)
สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) ปตท.สผ. มีสภาพแวดลอม
ของการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงมีการสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกที่ดีในการทํางานที่
มุงเนน ความซื่อสัตย สุจริต และมีจริยธรรม โดยการกําหนดทิศทางและนโยบายหลัก ๆ ในดานการดําเนินงาน
ดานการขยายธุรกิจ ตลอดจนการจัดโครงสรางองคกรที่กําหนดหนาที่การทํางานอยางชัดเจน มีการมอบหมาย
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบแกบุคลากรอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีเจตนารมณในการปฏิบัติงาน
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โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อยางชัดเจน อีกทั้ง ปตท.สผ. ไดให
ความสําคัญกับการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีการจัดทํา Sustainable Development Guideline เพื่อกําหนด
เป า หมายและแนวทางการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ที่ ชั ด เจน โดยมุ ง เน น การดํ า เนิ น งานขององค ก รต อ งให
ความสําคัญใน 3 ดานพรอมกัน ไดแก ธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
โดยการนี้ ปตท.สผ. ไดกําหนดใหมีการใหหลักสูตรเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. (CG Course) ใหกับผูบริหารและพนักงานใหมทุกคน รวมถึงในระหวางป
หนวยงานบรรษัทภิบาลและสิทธิผูถือหุนจะมีการสื่อสารและใหความรูเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในป 2555 ไดมีการจัดกิจกรรม CG ELearning ใหกับพนักงานเพื่อทบทวนความรูในเรื่องดังกลาว ตลอดจนกิจกรรม CG Visit จํานวน 4 ครั้ง
เพื่อให หน วยงานต าง ๆ ไดรายงานแนวทางการนําการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมทางธุรกิจของ
ปตท.สผ. ไปใชในการปฏิบัติงาน รวมถึ งรายงานปญหาอุปสรรคตอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อให
คําแนะนําที่เกี่ยวของดวย
ในดานการจัดโครงสรางองคกร เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวา ปตท.สผ. จะบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกตองและสอดคลองตามขอกําหนด
และกฎระเบียบของ ปตท.สผ. รวมถึงมีการปองกันความเสี่ยงหรือผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นไดอยาง
เหมาะสม ปตท.สผ. ไดกําหนดใหหนวยงานบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการจัดใหมีแนวทาง(Road map)
และกรอบการดําเนินงาน (Framework) ใหทุกกระบวนการทํางานมีการบริหารความเสี่ยง การบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจและการควบคุมภายในที่ดี มีการกํากับและติดตามผล ตลอดจนสรางความตระหนักเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในอยางทัว่ ถึง โดยใชแนวทางการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment CSA)
(ii)
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ปตท.สผ. เล็งเห็นความสําคัญของการ
บริหารความเสี่ยงโดยมีฝายบริหารความเสี่ยงทําหนาที่ดูแล รับผิดชอบในการวิเคราะหความเสี่ยง ประเมิน
โอกาสการเกิดและผลกระทบ รวมถึงดําเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงเหลานั้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ปตท.สผ. แบงการบริหารความเสี่ยงออกเปนใน 2 ระดับ คือความเสี่ยงระดับกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผนและ
ทิศทางกลยุทธ และความเสี่ยงระดับการดําเนินงานที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานที่เปนเจาของความ
เสี่ยง โดยความเสี่ยงทั้งหมดจะอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ปตท.สผ.
ไดกําหนดใหมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ซึ่งมุงเนนใหพนักงานมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเปาหมายของบริษัทที่ตั้งไว โดยคํานึงถึงความมั่นคงของธุรกิจ
ความปลอดภัยของบุคลากร การรักษาสภาพแวดลอมและชุมชนในทุกพื้นทีท่ ี่บริษัทเขาปฏิบัติงาน รวมถึงสราง
ความเชื่อมั่นและความเชื่อถือกับผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยผูบริหาร พนักงานและผูรับเหมาของบริษัทฯ
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จะตองยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้มีการกําหนดขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน (รายละเอียดในหัวขอการ
บริหารความเสี่ยง)
(iii) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินกิจการ
ของ ปตท.สผ. เปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ ปองกัน และลดความเสี่ยงตอความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินงาน โดย ปตท.สผ. ดําเนินการภายใตระเบียบบริษัทฯ 4 ฉบับ คือ ระเบียบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ระเบียบการเงินและบัญชี ระเบียบการงบประมาณ และระเบียบการจัดหา นอกจากนั้น
ยังมีระเบียบวาดวยคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 5 คณะดวย โดยระเบียบดังกลาวจะใชในการกําหนดใหเปน
กรอบการดําเนินงานเพื่อควบคุมทางดานการบริหาร และการดําเนินการ (Management and Operation
Control) นอกจากระเบียบดังกลาวแลว ปตท.สผ. มีเอกสารคูมือการมอบอํานาจและตัวอยางลายมือชื่อ
(Delegation of Authorities & Signature, DAS) ใชสําหรับควบคุมการบริหารงาน โดยมีวัตถุประสงคให
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญไดกระจายอํานาจและมอบอํานาจใหผูบริหารตามหนาที่
ความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ อยางชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและชัดเจน ในการปฏิบัติงาน
ที่สามารถสอบทานกันได
ปตท.สผ. ไดพัฒนา Corporate Governance Framework (CGF) ซึ่งระบุถึงหลักการและ
โครงรางการบริหารจัดการและการกํากับดูแลของหนวยงานสวนกลางกับโครงการตาง ๆ ของ ปตท.สผ. และ
โครงรางการบริหารจัดการภายในโครงการตางๆ เอง เพื่อใหเกิดความชัดเจนในเรื่องบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบ ในการพัฒนาดังกลาวปนี้ไดนําไปใชกับโครงการในตางประเทศ ไดแก โครงการแคนาดา ออยล
แซนด เคเคดี โครงการแอลจี เรีย โครงการโอมาน โครงการพม า และโครงการอินโดนี เซีย ทั้ งนี้ เปนการ
ดําเนินการตอเนื่องจากการที่ไดพัฒนาและนํา CGF ไปปฏิบัติใชในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ในปที่
ผานมา
สําหรับการปฏิบัติใหถกู ตองและสอดคลองตามกฎหมายและขอบังคับ (Compliance) นั้น
ปตท.สผ. ไดดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติใหความถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับ (Compliance Health
Check) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน ลดความผิดพลาด
จากการดําเนินงานของพนักงาน นอกจากนั้นไดมีการจัดอบรมกฎหมาย ป.ป.ช. ดานจัดซื้อ เพื่อใหใหความรู
ความเขาใจดานกฎหมายและขอบังคับที่ออกมาใหมๆ แกผูที่เกี่ยวของไดทราบทุกฝาย
(iv) สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information & Communication) ปตท.สผ. ให
ความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดใหมีระบบขอมูลและชองทางการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยระบบขอมูลตองมีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
และมีคุณภาพเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น สําหรับการสื่อสารภายใน
องคกรนั้น ปตท.สผ. ไดใหขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการดําเนินงานที่เพียงพอและทันตอเหตุการณ โดย
บุคคลากรทุกคนไดรับขอมูลขาวสารผานระบบ Intranet ซึ่งเปนศูนยกลางชองทาง Internal Communication
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ในการเผยแพรขอมูลตาง ๆ นอกจากนี้ยังจัดใหมีการสื่อสารระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการ
ประสานงานและสามารถปฏิ บั ติงานบรรลุ ตามเป าหมายที่ วางไว ในขณะที่ การสื่ อสารภายนอกองค กร
ปตท.สผ. มีการให ขอมูลข าวสารอยางเพียงพอ รวมทั้งจั ดสงรายงานการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของ ตาม
กฎหมาย ระเบียบและขอกําหนดตางๆ ที่ ปตท.สผ. ไดถือปฏิบัติ เพื่อใหทันตามกําหนดเวลา ทําใหเกิดความ
เขาใจและมีสัมพันธภาพที่ดีตอผูเกี่ยวของทางธุรกิจทุกฝาย
นอกจากนี้ ปตท.สผ. มีการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร ไดแก การรับสงขอมูล การนําขอมูล
เขาสูระบบ และการเขาถึงขอมูล โดย ปตท.สผ. ไดกําหนดชั้นความลับของขอมูลเพื่อปองกันความเสี่ยงในเรื่อง
การรั่วไหลของขอมูล ทั้งนี้ไดกําหนดตามสิทธิของผูเกี่ยวของและรับผิดชอบขอมูลนั้นๆ เพื่อจํากัดสิทธิเฉพาะผู
ที่ไดรับมอบหมายใหสามารถเขาถึงขอมูลในระดับที่กําหนดเทานั้น
การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) ปตท.สผ. กําหนดใหมีการติดตาม
การประเมินผลการควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน โดยจัดใหมีการประเมินการควบคุม
ภายในดวยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) เพื่อใหพนักงานใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบการ
ควบคุ ม ภายในสํ า หรั บ งานที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบได อ ย า งครบถ ว น และแก ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได อ ย า งทั น กาล
นอกจากนั้ น ปตท.สผ. ได มี ก ารติ ด ตามการประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ รายงานต อ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเปนระยะ ๆ ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ปตท.สผ. มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ ไตรมาส โดยทุกสายงานจะรายงานผลการดําเนินงานซึ่งเปรียบเทียบกับแผนและดัชนีชี้วัด
ตาง ๆ ที่กําหนดไวตอคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังกําหนดใหหนวยงานบริหารความเสี่ยงเปนหนวยงาน
กลางในการรวบรวม วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(3.5) การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทัง้ องคกร และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เปน Standing Sub-committee พรอม
ทั้งกําหนดระเบียบวาดวยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในป 2548 เพื่อใหคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ฝายบริหารความเสี่ยงมีหนาที่รับผิดชอบดูแลความเพียงพอของระบบการ
บริหารความเสี่ยง และประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร มีหนาที่ตรวจสอบและระบุความ
เสี่ยงและความผิดปกติ อันเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ ที่จะทําใหการดําเนินงานนั้น ๆ ไมบรรลุตาม
เปาหมายกลยุทธ และเปาหมายเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบและลดโอกาสในการเกิด
ความเสี่ยงดังกลาวอยางเปนระบบอยางมีประสิทธิผล ติดตามผลและรายงานใหฝายจัดการ คณะกรรมการ
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บริห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบเป นระยะ ๆ รวมถึ งการปลูก ฝ ง วัฒ นธรรมและ
จิตสํานึกในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานแกทุกหนวยงานในองคกร
(3.6) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการเปนผูกําหนดวันประชุมเปนการลวงหนาแตละป และมีการ
กําหนดระเบียบวาระประจําของแตละเดือนไวชัดเจน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ป 2555 ได
กําหนดใหมีทุกวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือน โดยมีการพิจารณากําหนดแผนกลยุทธในการจัดประชุมนอก
สถานที่ ซึ่งบริษัทไดใหเวลาและความสําคัญเปนอยางมากในการกําหนดแผนกลยุทธนี้ และมีการประชุม
พิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งมีการประชุมทั้งสิ้น 16 ครั้ง นอกจากการประชุมดังกลาว
แลว ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดรับหนังสือเชิญประชุม รางรายงานการประชุม และขอมูลประกอบ
ระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาลวงหนากอนการประชุมเสมอ
โดยปกติ ประธานกรรมการและประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ
ผูจัดการใหญเปนผูพิจารณาเรื่องที่จะนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งกรรมการสามารถ
เสนอเรื่องเขาพิจารณาไดเชนกัน โดยไดรวมเสนอเรื่องในการประชุมคณะกรรมการที่ไมมีฝายจัดการ และ
การประชุมของกรรมการอิสระดวย ในป 2555 มีการนําเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณารวม 99 เรื่อง โดย
เปนระเบียบวาระที่สําคัญ เชน ทิศทางและแนวนโยบายการดําเนินงานเชิงกลยุทธและงบประมาณประจําป
การพิจารณางบการเงินของบริษัท การเพิ่มทุนของ ปตท.สผ. เพื่อรองรับการขยายการลงทุนตามแผน
ยุทธศาสตร การเชาพื้นที่สํานักงานใหญ ปตท.สผ. ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ สัญญาซื้อขายน้ํามันดิบมอน
ทารา การเขาลงทุนในโครงการตาง ๆ การเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง และการแตงตั้งกรรมการ
เฉพาะเรื่อง การปรับปรุงหรือออกระเบียบของบริษัท เชน ระเบียบการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี
พ.ศ. 2555 เปนตน สําหรับระเบียบวาระเพื่อทราบมีจํานวน 151 เรื่อง โดยสวนใหญเปนเรื่องการรายงาน
ผลการดําเนินงาน และความกาวหนาของโครงการตาง ๆ กระบวนการและเครื่องมือประกอบการขยาย
ธุรกิจใหม การคืนพื้นที่แปลงสัมปทาน สภาวะการลงทุนหุน ปตท.สผ. การกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
ทุนไทยตาม CG Watch 2012 การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของกรรมการ ปตท.สผ. ในระหวางป การแตงตั้ง
พนักงานระดับบริหาร การดําเนินงานของกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม การบริหาร
ความเสี่ยงราคาน้ํามัน และรายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตาง ๆ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ตามปกติแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งเลขานุการบริษัทเขารวมการประชุมดวย โดย
มีหนาที่ในการดูแลและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อการปฏิบัติที่
ถูกตอง และเปนผูบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บขอมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอยางถูกตอง
ครบถวน
มติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ให ถื อ มติ เ สี ย งขา งมาก โดยให
กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดจะไมเขารวมประชุม และ/หรือไมใช
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สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงเปนเสียงชี้ขาด
ทั้ง นี้ ในกรณีตอไปนี้จะต องขออนุ มัติจ ากที่ประชุม ผู ถือหุน และต องได รับ
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(1) การขายหรือโอนกิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแก
บุคคลอื่น
(2) การซื้ อ หรื อ รั บ โอนกิ จ การของบริ ษั ท อื่ น หรื อ บริ ษั ท เอกชนมาเป น ของ
ปตท.สผ.
(3) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชา กิจการของ ปตท.สผ.
ทั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของ ปตท.สผ. หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(4) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท
(5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบบริษัท และการเลิกบริษัท
(6) ในกรณีที่ ปตท.สผ. หรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทหรือบริษัทยอย ตามความหมายที่กําหนด
ตามประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย แหง ประเทศไทย ที่ใชบัง คับ กับ การทํา รายการที่ เ กี่ย วโยงกันของบริษั ท
จดทะเบียน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทจดทะเบียน แลวแตกรณี
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครอบคลุมสาระสําคัญตาง ๆ
อยางครบถวน โดยเรื่องเพื่อพิจารณามีการลงมติเปนมติที่เปนเอกฉันททั้งหมด มีการบันทึกรายชื่อ ผูเขารวม
ประชุม ชื่อผูใหขอคิดเห็น หรือคําถาม คําตอบ และคําชี้แจงที่เกี่ยวของ รวมทั้งบันทึกขอคิดเห็น คําถาม
คําตอบ หรือคําชี้แจงไวอยางชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และ
เอกสารประกอบอยางเปนระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอยางดี โดยปกติคณะกรรมการ ปตท.สผ. เขา
รวมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเวนแตมีเหตุจําเปน ซึ่งหากทราบเปนการลวงหนา ก็จะมีหนังสือแจงขอลา
การประชุมตอประธานกรรมการเสมอ
(3.7) การประชุมคณะกรรมการโดยไมมีฝายจัดการ
คณะกรรมการไดมีการประชุมกันเองโดยไมมีฝายจัดการรวมดวย 1 ครั้ง
กอนการประชุมปกติในเดือนกรกฎาคม 2555 เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความ
สนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และแจงใหประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญทราบถึง
ผลการประชุมดวย
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(3.8) การประเมินผลการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ไดกําหนดไวในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ
ของ ปตท.สผ. ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ตามแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ Performance Agreement ประจําป และประเมินผลประธานกรรมการและคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องเปนประจําทุกป โดยคณะกรรมการสรรหาเปนผูกําหนดแบบการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. แบงออกเปนการ
ประเมินผลรายบุคคลโดยตนเอง การประเมิน ผลรายบุคคลโดยกรรมการอื่นแบบไขว การประเมิน ผล
คณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และการประเมินผลประธานกรรมการ ซึ่ง
ปตท.สผ. จะนําผลคะแนนเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบกอนนําไปเปดเผยในรายงานประจําป โดย
ปตท.สผ. จะนําขอเสนอแนะจากการประเมินผลฯ ของคณะกรรมการมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานของคณะกรรมการและของ ปตท.สผ. ตอไป
แบบการประเมินในป 2555 มีกําหนดน้ําหนักของแตละหัวขอของการประเมิน
ตามป 2554 และมีการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดย 1 = ตองปรับปรุงอยางมาก, 2 = พอใช, 3 = มาตรฐาน,
4 = ดี และ 5 = ดีมาก มีดังตอไปนี้
• ผลการประเมินรายบุคคลโดยตนเองไดคะแนนเฉลี่ย 4.74 โดยในป
2554 ไดคะแนนเฉลี่ย 4.66 และเปนคะแนนใกลกับระดับดีมาก ซึ่งเปนคะแนนขั้นสูงสุด
• ผลการประเมินรายบุคคลโดยกรรมการอื่นแบบไขวไดคะแนนเฉลี่ย
4.83 โดยในป 2554 ไดคะแนนเฉลี่ย 4.89 และเปนคะแนนใกลกับระดับดีมาก ซึ่งเปนคะแนนขั้นสูงสุด
•

ผลการประเมินคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทั้งคณะประกอบดวย 2 สวน

คือ
(1) ผลงานตามคา Performance Agreement ประจําปที่ตั้งไว ซึ่ง
กําหนดน้ําหนักไว 50% โดยในป 2555 ไดคะแนน 4.06
(2) ผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะโดยตนเอง ซึ่งกําหนด
น้ําหนักไว 50% ไดคะแนนเฉลี่ย 4.83 โดยในป 2554 ไดคะแนนเฉลี่ย 4.74 และเปนคะแนนใกลกับระดับดี
มาก ซึ่งเปนคะแนนขั้นสูงสุด
ดังนั้น โดยรวมแลวผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะจึงไดคะแนน
4.45 โดยในป 2554 ไดคะแนน 4.33
• ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดคะแนน 4.77 เทากับ
ป 2554 และเปนคะแนนใกลกับระดับดีมาก ซึ่งเปนคะแนนขั้นสูงสุด
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• ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดคะแนน
4.91 โดยในป 2554 ไดคะแนน 4.83 และเปนคะแนนใกลกับระดับดีมาก ซึ่งเปนคะแนนขั้นสูงสุด
• ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาไดคะแนน 4.66 โดยในป
2554 ไดคะแนน 4.57 และเปนคะแนนใกลกับระดับดีมาก ซึ่งเปนคะแนนขั้นสูงสุด
• ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไดคะแนน 4.89
โดยในป 2554 ไดคะแนน 5.00 และเปนคะแนนระดับดีมาก ซึ่งเปนคะแนนขั้นสูงสุด
• ผลการปฏิ บัติง านของคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง ไดคะแนน
4.90 โดยในป 2554 ไดคะแนน 4.87 และเปนคะแนนใกลกับระดับดีมาก ซึ่งเปนคะแนนขั้นสูงสุด
• ผลการประเมินของประธานกรรมการโดยกรรมการทั้งคณะไดคะแนน
4.88 โดยในป 2554 ไดคะแนน 4.94 และเปนคะแนนใกลกับระดับดีมาก ซึ่งเปนคะแนนขั้นสูงสุด
ทั้งนี้ จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการป 2555 บริษัทจะ
ไดมีการปรับปรุงและดําเนินการตอ ๆ ไปในป 2556
(3.9)
กรรมการผูจัดการใหญ

การประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารและ

คณะกรรมการกําหนดใหมีการประเมินผลการปฎิบัติงานของประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ (CEO) โดยมอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานที่คณะกรรมการสรรหากําหนด โดยใช Performance Agreement ของ CEO ที่วัดจากดัชนี
วัดผลการดําเนินงานของบริษัทปนั้นๆ โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อใหมีระบบการ
ถวงดุล (Check and Balance) และสามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญตามเปาหมายที่วางไวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งชวยใหการพิจารณากําหนด
คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญมีความชัดเจน โปรงใส และเหมาะสม
กับผลการปฏิบัติงาน และชวยเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. อีกทั้งยังสามารถนําผลการ
ประเมินที่ไดมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นอีกดวย
(3.10) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
(3.10.1) คาตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
ปตท.สผ. ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการ
เฉพาะเรื่องไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยมีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนทําหนาที่พิจารณาทบทวน
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความสอดคล องกั บค า ตอบแทนของบริษั ท จดทะเบี ย นในอุ ตสาหกรรมเดีย วกัน ที่ มี ข นาด
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ใกลเคียงกัน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และ
สภาวการณเศรษฐกิจโดยรวม และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2555 ไดพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องป 2555 เปนตนไปตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และไดมีมติอนุมัติดังนี้
(i)

คาตอบแทนคณะกรรมการใหไดรับในอัตราใหม ดังนี้
(i.i) คาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท/คน และ

จายเต็มเดือน
(i.ii) คาเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท/คน กรณีที่มา
ประชุม
(i.iii) โบนัสกรรมการ ใหคณะกรรมการทัง้ คณะไดรับโบนัส
ถามีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในปนั้น ๆ โดยไดรับรอยละ 0.1 ของกําไรสุทธิปน ั้น ๆ จากงบการเงิน
รวมของบริษัท แตไมเกินวงเงินปละ 50 ลานบาท โดยจายตามระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ
(i.iv) ประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนทุกรายการสูงขึน้
รอยละ 25
(ii) คาตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทีม่ ลี ักษณะเปน
กรรมการประจําตามขอบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee) จํานวน 5 คณะ ไดแก
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการ
สรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหไดรับในอัตราใหม ดังนี้
(ii.i) ไดรับคาเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท/คน กรณี
ที่มาประชุม
(ii.ii) ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องไดรับสูงขึ้นรอยละ 25
(ii.iii) กรณีมีมติเวียนจะไมไดรับคาตอบแทน
(ii.iv) กรรมการบริษทั ที่มฐี านะเปนฝายจัดการ ไดแก ตั้งแต
ผูบริหารสูงสุดลงมาจะไมไดรับคาตอบแทนเชนเดิม
ปตท.สผ. ไดเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่องเปนรายบุคคล ในสวนที่เปนคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม และโบนัส
กรรมการ รวมทั้งคาตอบแทนในป 2555 ในขอ 8.3.1
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(3.10.2) นโยบายคาตอบแทนของกรรมการบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทยอยของ ปตท.สผ. เปนกลไกในการดําเนินกิจการปโตรเลียม
หรือกิจการที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนสูงสุดของ ปตท.สผ. ตามเงื่อนไขทางธุรกิจตาง ๆ ถือเปนสถานที่เก็บ
รวบรวมทรัพยสินเพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไขของการลงทุน โดยในบางบริษัทอาจมีการดําเนินกิจการเต็ม
รูปแบบดวย บริษัทยอยตาง ๆ นี้จะมีกรรมการบริษัทนอยที่สุด เชน มีรองกรรมการผูจัดการใหญ และ/หรือ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ และ/หรือผูจัดการอาวุโสที่รับผิดชอบโดยตรงในความสําเร็จของโครงการที่อยู
ภายใตบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น ๆ เปนกรรมการ และจะใชระเบียบปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. เปนหลัก
ซึ่งเปนรูปแบบและวิธีการบริหารทรัพยสินเพื่อประโยชนสูงสุดของ ปตท.สผ.
ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ในฐานะ
กรรมการบริษัทยอยและบริษัทรวม ที่ประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม หรือธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรง
เชน บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด จะไมไดรับคาตอบแทนเพิ่ม เนื่องจากถือวาเปนธุรกิจโดยตรงของ
ปตท.สผ. และเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานอยูแลว แตหากไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติแทน ปตท.สผ.
ในกรณีอื่น ผูบริหารสามารถรับคาตอบแทนจากการนั้นได เนื่องจากถือวาเปนภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
เพิ่มเติม เชน บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด และบริษัทเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด ซึ่งไดกําหนดไว
อยางชัดเจนในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ.
(3.10.3) ค า ตอบแทนของประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ
คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
ใหญมีการกําหนดอย างเหมาะสม ภายใตหลักเกณฑที่ชัดเจนและโปรงใส โดยคณะกรรมการกํา หนด
คาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาทบทวนคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
เสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานของ
ปตท.สผ. แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งสอดคลอง
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และสภาวการณเศรษฐกิจโดยรวมดวย
การพิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ ไดใชหลักเกณฑหรือวิธีการ และโครงสรางที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล โดย
คํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจําปดวย
(3.10.4) คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทนจะกํ า หนดหลั ก เกณฑ หรื อ
วิธีการกําหนดโครงสร างเงินเดือนที่เป นธรรมและสมเหตุสมผลกับกิจการ และสามารถสะทอนถึงการ
ดําเนินงานของ ปตท.สผ. และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งโครงสราง
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เงินเดือนผูบริหารระดับสูงของ ปตท.สผ. จะกําหนดโดยเทียบเคียงจากหลักเกณฑ วิธีการ อัตราการจายและ
ผลการสํารวจคาตอบแทนของบริษัทชั้นนํา ซึ่งอยูในธุรกิจ/อุตสาหกรรมปโตรเลียม โดยเปรียบเทียบจาก
หนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู จั ด การใหญ จ ะเป น
ผูพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดอัตราคาตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดือนประจําปของ
ผูบริ ห ารระดับสูง จะพิจ ารณาจากผลการปฏิ บัติง านรายบุคคล และผลการดํา เนิน งานของ ปตท.สผ.
นอกจากนี้ ยังพิจารณาประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวลวงหนาของแตละสาย
งานดวย
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานคาตอบแทนกับบริษัทชั้น
นํา ซึ่งอยูในธุรกิจเดียวกัน ปตท.สผ. ไดจัดใหมีการสํารวจคาตอบแทนระหวางบริษัทชั้นนําในธุรกิจเดียวกัน
เปนประจําทุกป เพื่อใหมีขอมูลที่เพียงพอในการนําเสนอตอคณะกรรมการ ปตท.สผ. ถึงสถานะปจจุบันของ
การกําหนดนโยบาย เพื่อแขงขันดานคาตอบแทนของ ปตท.สผ. กับบริษัทอื่นที่เปนกลุมเปาหมาย รวมทั้งใน
กรณีที่มีความจําเปนตองปรับปรุง หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและวิธีการจายในตลาดที่แตกตางจากเดิม
ไปมาก
ปตท.สผ. ไดเปดเผยคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงโดยรวมเปน
ประจําไวในรายงานประจําป นอกจากนี้ ไดเปดเผยการถือหลักทรัพยฯ ของ ปตท.สผ. เปนรายบุคคล เพื่อ
ความโปรงใส และเปนการเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ดวย
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2555/359 เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ไดมีมติอนุมัติโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน (EJIP หรือ EMPLOYEE JOINT
INVESTMENT PROGRAM) โครงการนี้เปนสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่จัดทําขึ้นเฉพาะพนักงาน (รวมถึงผูบริหาร
ทุกคนแตไมรวมกรรมการบริษัท) เพื่อสนับสนุนใหพนักงานที่สมัครใจเขารวมโครงการเก็บออมโดยการซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ ผานระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โครงการนี้จะชวยสรางแรงจูงใจ
ในการทํางาน สรางความสัมพันธระหวางการจายคาตอบแทนของพนักงาน ผูบริหาร และผูถือหุน อีกทั้ง
สรางความเปนเจาของตอองคกรในระยะยาวอีกดวย โครงการนี้เริ่มตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2556 ถึง 31 มกราคม
2561 รวมระยะเวลา 5 ป
(3.11) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
(3.11.1) การพัฒนากรรมการ
(i)

การปฐมนิเทศกรรมการใหม
ปตท.สผ. ได กํ า หนดให มี ก ารปฐมนิ เ ทศกรรมการใหม

ประกอบดวย
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(1) การรั บ ฟ ง การบรรยายสรุ ป โดยประธานเจ า หน า ที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญกับผูบริหารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท ความรูและเทคนิคเกี่ยวกับการสํารวจและผลิตปโตรเลียม กฎระเบียบที่เกี่ยวของ การ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. และขอมูลที่จําเปนและเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางมีประสิทธิภาพ
(2) การไดรับคูมือกรรมการซึ่งประกอบดวยขอมูลสําคัญ
เชน แผนกลยุทธ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ.
เปนตน เพื่อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและมีการปรับปรุงคูมือกรรมการใหทันสมัยอยู
เสมอ เพื่อใชอางอิงในการปฏิบัติงานของกรรมการ
กรรมการใหมที่เขารวมปฐมนิเทศจะตองประเมินประสิทธิภาพ
การจัดปฐมนิเทศ เพื่อนําผลไปปรับปรุงในครั้งตอไปดวย นอกจากนี้ กรรมการที่ไดรับเลือกตั้งเปนประธาน
กรรมการ จะไดรับฟงการบรรยายเกี่ยวกับการทําหนาที่ประธานกรรมการอยางมีประสิทธิภาพ และวิธีการ
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการและผูถือหุนเพิ่มเติมดวย
(ii)

การอบรมของกรรมการ

ปตท.สผ. มีกรรมการที่มีความรูความสามารถ และแสวงหา
ความรูความเขาใจในหนาที่กรรมการและธุรกิจอยูเสมอ และ ปตท.สผ. สนับสนุนใหกรรมการทุกคนได
ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการทําหนาที่กรรมการเสมอมา โดยในป 2555 มี
กรรมการเขารับการอบรม 6 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นางวรานุช หงสประภาส

หลักสูตร
1. Monitoring Fraud Risk Management (MFM 8/2012) ของ IOD
2. Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR 13/2012) ของ IOD
3. The Board’s Role in Mergers and Acquisition (M&A 2/2012)
ของ IOD
4. Board Performance Review Course (BPR 1/2012) ของ IOD
5. IOD National Director Conference 2012 ของ IOD

2. นายไพรินทร ชูโชติถาวร

PTTEPTL

1. หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนที่ 1/2555 ของ
สถาบันวิทยาการพลังงาน
สวนที่ 1 หนา 185

แบบ 56-1 ประจําป 2555

รายชื่อกรรมการ

หลักสูตร

3. นายปรัชญา ภิญญาวัธน

1. หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนที่ 1/2555 ของ
สถาบันวิทยาการพลังงาน

4. พลเอกเลิศรัตน รัตนวานิช

1. DCP 161/2012 ของ IOD
2. IOD National Director Conference 2012 ของ IOD

5. พลเอกพรชัย กรานเลิศ

1. DCP 161/2012 ของ IOD
2. Anti-Corruption Seminar 1/2012 ของ IOD
3. Role of the Nomination and Governance Committee (RNG
3/2012) ของ IOD

6. นายมนัส แจมเวหา

1. IOD National Director Conference 2012 ของ IOD
2. Audit Committee Program (ACP 41/2012) ของ IOD
3. การสัมมนาในหัวขอ “ New Change in Board Responsibility
Practices: A Step Forward to Value and Sustainability” ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง และบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด

ปจจุบัน มีกรรมการบริษัทที่เขารับการอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ (Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation
Program (DAP) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) รวมจํานวน 13 คนและ 1 คนตามลําดับ
จากกรรมการทั้งหมด 15 คน และ ปตท.สผ. ไดสมัครสมาชิกสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ใหกรรมการทุกคน เพื่อประโยชนในการรับรูขาวสารและเพิ่มเติมความรู และในทุกครั้งที่ ปตท.สผ.
ไดรับเอกสารแจงการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการ ปตท.สผ. จะนําสง
ขอมูลดังกลาวใหแกกรรมการทราบเพื่อศึกษาตอไป ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเขารับการอบรมหลักสูตรหลัก
ของคณะกรรมการบริษัท ในเอกสารแนบ 1
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังไดเชิญวิทยากรจากภายนอกมามา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยาย 3 ครั้ง เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจดานตางๆ ใหแกกรรมการ โดย
ในป 2555 ไดเชิญ นายยุทธ วรฉัตรธาร อนุกรรมการ ศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
มาบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการอิสระ, ศาสตราจารยพิเศษ กิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ
ประธานกรรมการบริษัท เบเคอร แอนดแม็คเคนซี่ จํากัด บรรยายเกี่ยวกับบทบาทในการกํากับดูแลบริษัทของ
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คณะกรรมการ : กรณีศึกษา และนายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป
จํากัด (มหาชน) บรรยายเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัททีด่ ีในรูปแบบและเปนเลิศในการทําหนาที่ เพื่อแสดงถึง
การทํ า หน า ที่ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ในฐานะกรรมการและกรรมการอิ ส ระ การทํ า หน า ที่ ด ว ยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต และ ปตท.สผ. ยังมีการแจงขอมูลที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบ
ของกรรมการตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับกรรมการอยูเสมอ เพื่อ
เพิ่มพูนความรูความเขาใจดวย
(3.11.2) การพัฒนาและแผนการสืบทอดงานผูบริหาร
ปตท.สผ. มีการประเมินสมรรถนะผูบริหารโดยใชศูนยประเมิน
ความพรอม (Assessment Center) และนําผลประเมินที่ไดมาเปรียบเทียบกับ PTTEP Management
Success Profile ซึ่งประกอบดวย Competency, Personal Attribute, Organization Knowledge และ
Experience ผูบริหารแตละรายจะไดรับแจงผลการประเมินและจัดทําแผนพัฒนารวมกับผูบังคับบัญชาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการบริหารและความเปนผูนําองคกร
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด ทํ า แผนสื บ ทอดตํ า แหน ง บริ ห าร
(Succession Planning) เพื่อทดแทนตําแหนงที่วางลงจากการเกษียณอายุและบรรจุลงโครงสรางองคกร
ใหมตามแผนขยายกิจการของบริษัทฯทั้งในและตางประเทศ โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลและพัฒนา
ผูบริหาร (Career Review Board) เปนผูพิจารณาคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมเปนผูสืบทอดตําแหนง
ดังกลาว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ และประสบการณที่ตองการตามตําแหนงงาน
นั้น และเมื่อไดรายชื่อสรุปผูสืบทอดตําแหนงงานนั้นๆแลว บริษัทฯจะมีการกําหนดแผนพัฒนารายบุคคลทั้ง
ระยะสั้ น และระยะยาวเพื่ อ ให ผู ที่ เ ป น ผู สื บ ทอดตํ า แหน ง นั้ น ๆมี ค วามพร อ มที่ จ ะดํ า รงตํ า แหน ง ได ต าม
กําหนดเวลาที่ตองการ
(3.11.3)

แผนสืบทอดงานของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญ
ปตท.สผ. มี ก ารกํ า หนดแผนสื บ ทอดตํ า แหน ง ของประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เพื่อใหบริษัทมีความพรอมหากประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือครบวาระการดํารงตําแหนง ตลอดจนลดความเสี่ยง
หรือผลกระทบจากการขาดความตอเนื่องในการบริหารจัดการบริษัท โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1.
ปตท.สผ. รวมกับคณะกรรมการจัดการกลุม ปตท. (PTT
Group Management Committee: PTTGMC) จัดโปรแกรมพัฒนาผูบริหารระดับสูงของกลุม (Group
Leadership Development Program : GLDP) โดยมุงเนนกลุมผูบริหารที่มีศักยภาพสูงระดับผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญขึ้นไปในกลุม ปตท. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพรอม เพื่อที่จะเขา
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รับการคัดเลือกใหสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทในกลุม
ปตท. ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ ปตท. สผ. เปนกรรมการของคณะ
PTTGMC ดังกลาวดวย
2. คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ในฐานะที่ ปตท. เปนผูถือหุน
รายใหญจะเปนผู พิจารณาเสนอชื่ อผู ที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมจากกลุมผูบริหารที่มีศักยภาพสูงระดั บผู ชวย
กรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป (ตามขอ 1) และนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการบริษัท ปตท. พิจารณาคัดเลือกผูที่
มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อมาดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ปตท.สผ.
3.
คณะกรรมการสรรหา ปตท.สผ. พิ จ ารณาบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมจากผูบริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและรับขอคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผูถือหุนใหญ
ตามข อ 2 เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาดว ย โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิ จ ารณาคั ดเลื อ กจากความรู
ความสามารถ ประสบการณที่เปนประโยชนตอ ปตท.สผ. การมีผลประโยชนขัดแยงกัน (Conflict of
Interest) และวิสัยทัศนในการนําพาบริษัทใหเจริญเติบโตไดตามแผนกลยุทธที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได
กําหนดไว
4.
คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรไดรับ
การเสนอชื่อเปนประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญพรอมขอคิดเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป
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8.5 รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
8.5.1

รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประจําป 2555

ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมทางธุรกิจในการดําเนินงานและไดพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอยางตอเนื่อง โดย
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวย กรรมการ ปตท.สผ.
อยางนอย 3 คน ที่เปนกรรมการอิสระทั้งหมด ทําหนาที่กํากับและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. ในทุกระดับ
ระหวางป 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยพลเอกพรชัย
กรานเลิศ และนางวรานุช หงสประภาส ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2555 แทนนายวีระพล
จิรประดิษฐกุล และนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ที่ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 25 เมษายน 2554 - 1 เมษายน
2555 และนายอัชพร จารุจินดา ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 แทนนายวรภัค ธันยาวงษ ที่
ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 – 5 พฤศจิกายน 2555 และนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย ที่
ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 - 28 มีนาคม 2555 โดยระหวางป 2555 คณะกรรมการ
บรรษัท ภิ บาล มี การประชุ ม รวมทั้ง สิ้น 4 ครั้ ง โดยกรรมการบรรษั ทภิ บาลทุก คนที่ ดํารงตํ า แหน งอยู ณ
ขณะนั้นไดเขารวมประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งสาระสําคัญของการประชุมสรุปไดดังนี้
(1)
ประเมิ น และทบทวนการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ของ
ปตท.สผ. ใหสอดคลองกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนํา รวมทั้งขอเสนอแนะของ
สถาบันตาง ๆ และนําเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
(2)
ส งเสริ มให การดํ าเนิ นกิ จการของบริ ษั ทและการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท สอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ
ของบริษัท โดยติดตามผลและใหขอแนะนําการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจการกํากับดูแลกิจการที่
ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. รวมถึงการดําเนินการของ ปตท.สผ. เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนที่ไดรับ
จาก CG Hotline เปนประจําทุกไตรมาส และการพบกับผูบริหารกลุมงานตาง ๆ ในกิจกรรม CG Visit เพื่อ
ติดตามการสงเสริม CG และการทําหนาที่ CG Leader ของผูบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลยังไดเขารวมและเนนย้ําถึงความสําคัญของ CG ในการจัดอบรมหลักสูตร CG ซึ่งจัดใหกับผูบริหารใหม
จํานวน 1 ครั้ง และพนักงานใหมจํานวน 6 ครั้ง ตลอดป 2555 ดวย
(3)
กํ า หนดแนวทางการรายงานการปฏิ บั ติ ต ามการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
ปตท.สผ. (CG Report) ใหสอดคลองตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อจัดทํา
รายงานเผยแพรตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย (Stakeholders) ในรายงานประจําป
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(4)
พิจารณาทบทวนระเบียบวาดวยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและรายงานของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ป 2555 ทั้งนี้ ไดมีการปรับปรุงระเบียบวาดวยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลใน
หัวขอการประชุมใหสอดคลองกับหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลในปจจุบันโดย
กําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละสี่ครั้งเพื่อติดตามดูแลงานดานตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบวา
ดวยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(5)
ติดตามและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเขา
เปนภาคีเครือขายแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตและเสนอตอคณะกรรมการ
เพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา (แลวแตกรณี)
(6)
ใหขอแนะนําและรวมติดตามผลการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม
(CSR) ของ ปตท.สผ. รวมถึงแผนงานดาน CSR ดวย เพื่อดูแลให ปตท.สผ. มีแผนการดําเนินงานดาน CSR
ที่เหมาะสมและทําแบบยั่งยืน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลไดรายงานผลการประชุมทุกครั้งใหคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ทราบ เปนประจําอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ในรอบป 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลไดปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามระเบียบวาดวยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมดวยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเปนอิสระ โดยไดใหความเห็นอยางตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน
สูงสุดของ ปตท.สผ. ผูถือหุนทุกราย และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ อยางเหมาะสมแลว
พลเอก พรชัย กรานเลิศ
(พรชัย กรานเลิศ)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
19 ธันวาคม 2555
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8.5.2

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2555

คณะกรรมการตรวจสอบ ปตท.สผ. ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณโดยเฉพาะดานการเงินและการบัญชี ดานกฎหมาย และดานเทคนิค โดยมี นายอําพน กิตติอําพน
เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัยเกษม นิติสิริ และพลเอกเลิศรัตน รัตนวานิช เปนกรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน มีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบ
การเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
• คณะกรรมการตรวจสอบตองการสรางความมั่นใจวาระบบการตรวจสอบกระบวนการทํางาน
ตางๆของบริษัท มีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
• เนนการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ (Compliance Audit) โดยเฉพาะใน
สวนของบริษัทยอย วาแตละบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกตองและสม่ําเสมอ
• สงเสริมระบบปองกัน เพื่อสรางความมั่นใจวากระบวนการทํางานตางๆ มีระบบแจงเตือน
ลวงหนา หากพบรายการผิดปกติ
ในรอบป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทตามระเบียบ ปตท.สผ.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยไดมีการหารือรวมกับฝาย
จัดการ ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติ
ไดดังตอไปนี้
(1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป รวมกับฝายจัดการและผูสอบบัญชี
คือ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือ สตง. โดยไดสอบถาม ใหคําแนะนําและขอคิดเห็น
เพื่อใหมั่นใจวาระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. มีความถูกตอง เชื่อถือได
และเปดเผยขอมูลที่สําคัญครบถวน เพียงพอ และทันเวลา เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
(2) พิจารณารายงานคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) โดยไดรวมหารือกับ
ฝายจัดการทุกไตรมาส ทั้งนี้ หากพบประเด็นที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ขอให ฝ า ยจั ด การกํ า หนดมาตรการควบคุ ม ติ ด ตาม ดู แ ลเรื่ อ งดั ง กล า วและนํ า เสนอ
ความกาวหนาใหคณะกรรมการฯ ทราบ
(3) สอบทานให ปตท.สผ. ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ ปตท.สผ.
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(4) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมี
ความถูกตอง สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท เพื่อเปนการรักษาผลประโยชน
ของผู ถื อหุ น รายย อ ย รวมทั้ง สอบทานการเปด เผยข อมู ลดั ง กล า วให มี ค วามถูก ต อ งและ
ครบถวน
(5) สอบทานให ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความสําคัญในเรื่องการ
กํากับดูแลโครงการที่ ปตท.สผ. เปนผูดําเนินการในตางประเทศ โดยสนับสนุนใหมีการจัดทํา
การประเมินการควบคุมภายในดวยตนเองของหนวยงานภายใน ของโครงการในตางประเทศ
และติดตามความกาวหนาของการปรับปรุงการดําเนินงานจากผลการประเมินดังกลาว ทั้งนี้
เพื่อใหมั่นใจวาการควบคุมภายในมีความเพียงพอ สามารถรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
(6) พิจารณา เสนอแตงตั้งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชีของ ปตท.สผ. รวมทั้ง
พิจารณาเสนอคาตอบแทนในป 2555
(7) เขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี และฝายตรวจสอบ โดยไมมีฝายจัดการเขารวม เพื่อรับทราบ
แนวทางและแผนการตรวจสอบของผูสอบบัญชี รวมทั้งปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ เพื่อใหขอเสนอแนะ การแกไขปรับปรุง ซึ่งในป 2555 นี้ไดมีการประชุมรวมกัน 2
ครั้ง
(8) พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงกฎบัตรฝายตรวจสอบประจําป 2555
(9) พิจารณาทบทวนปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2555
(10) ประเมินผลงานประจําปของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
(11) อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจําปของหนวยงานตรวจสอบ รวมทั้งสอบทานรายงานผลการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดเนนใหการวางแผนงานตรวจสอบ และกําหนด
แนวทางการตรวจสอบใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท
(12) พิจารณาใหความเห็นชอบขอเสนองบประมาณ โครงสรางและอัตรากําลังของหนวยงาน
ตรวจสอบ เพื่อใหฝายบริหารนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
(13) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านในรอบป 2555 โดยวิ ธี ก ารประเมิ น ตนเอง การประเมิ น จาก
คณะกรรมการบริษัทและจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผลการประเมินสรุปไดวาการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยูในเกณฑดีมาก
คณะกรรมการตรวจสอบได ร ายงานผลการประชุ ม ทุก ครั้ ง ให ค ณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ
อยูเปนประจําและอยางตอเนื่อง
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ทั้งนี้ ภารกิจที่ไดปฏิบัติในป 2555 ตามที่กลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบ ขอสรุปความเห็น
ดังนี้
(1) ระบบบั ญ ชี แ ละรายงานทางการเงิ น ของ ปตท.สผ. มี ค วามถู ก ต อ ง เชื่ อ ถื อ ได และ
มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญครบถวน เพียงพอ และทันเวลา
(2) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการจัดทํา ปรับปรุง
แกไขระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทในปจจุบันและอนาคต และสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
(3) ผู ส อบบั ญ ชี ข อง ปตท.สผ. คื อ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น มี ค วามเป น อิ ส ระและ
มีประสบการณในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. ใหมีความถูกตอง เชื่อถือได
และมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญครบถวน เพียงพอ และทันเวลา
(4) จากการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา ปตท.สผ. ไดมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน และ
รายการดังกลาวเปนรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่งไดผานการอนุมัติจาก
ฝายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทกอนทํารายการแลว
อําพน กิตติอําพน
(นายอําพน กิตติอําพน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
8.5.3

รายงานของคณะกรรมการสรรหา ประจําป 2555

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. กําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย
กรรมการอยางนอย 3 คน โดยประธานกรรมการและกรรมการสวนใหญตองเปนกรรมการอิสระ มีหนาที่ความ
รับผิดชอบตามระเบียบวาดวยคณะกรรมการสรรหา และมีวาระคราวละ 3 ป
คณะกรรมการสรรหาชุดปจจุบัน ประกอบดวย นายชัยเกษม นิติสิริ (กรรมการอิสระ) เปน
ประธานกรรมการ พลเอกพรชัย กรานเลิศ (กรรมการอิสระ) และนายไพรินทร ชูโชติถาวร เปนกรรมการ โดยมี
วาระการดํารงตําแหนงตั้งแต 23 มิถุนายน 2555 – 22 มิถุนายน 2558 ซึ่งตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2555 เปนตน
มา นายชัยเกษม นิติสิริ ไดเขารับตําแหนงประธานกรรมการสรรหา แทนนายสมหมาย โควคชาภรณ และพล
เอกพรชัย กรานเลิศ ไดเขารับตําแหนงกรรมการสรรหา แทนนายสมหมาย โควคชาภรณ
ในรอบป 2555 คณะกรรมการสรรหาไดปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทตามระเบียบวาดวยคณะกรรมการสรรหา ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเปน
อิสระ เกี่ยวกับการจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผูที่สมควรไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการ หรือประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และดําเนินการสรรหาบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหนง
กรรมการ หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เมื่อมีตําแหนงวางลง หรือที่ครบวาระ,
พิจารณากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหนง ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องและกรรมการ
เฉพาะเรื่อง, พิจารณา Performance Agreement และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
รวมถึงพิจารณาปรับปรุงระเบียบวาดวยคณะกรรมการสรรหาเพื่อใหมีความเหมาะสมและทันสมัยดวย ซึ่ง
ในป 2555 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาที่มีสวนไดเสียไมได
ออกเสีย งในเรื่อ งที่ต นมีสว นไดเ สีย และไดร ายงานผลการประชุม ทุก ครั้ง ใหค ณะกรรมการ ปตท.สผ.
ทราบ
ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและกระบวนการสรรหากรรมการ
และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญไวในรายงานประจําปดวย

ชัยเกษม นิติสิริ
(นายชัยเกษม นิติสิริ)
ประธานกรรมการสรรหา
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
8.5.4

รายงานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2555

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดแ ตง ตั้ ง คณะกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทน ประกอบดว ย
กรรมการอิสระเปนสวนใหญ และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ รวมทั้งโครงสรางเงินเดือนของผูบริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑหรือวิธีการ
และโครงสรางที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล
ในป 2555 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตาม
บทบาทและความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. กําหนดไวในระเบียบวาดวยคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน ดวยความรอบคอบระมัดระวังและเปนอิสระ โดยกรรมการกําหนดคาตอบแทน ทุกคนไดเขา
รวมในการประชุม และไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการ ปตท.สผ. ดวย โดยมีเรื่องที่สําคัญ ดังนี้
• การพิจารณากําหนดคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่อง พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งมีการประเมินผล
ของคณะกรรมการในภาพรวมทั้งคณะ ประกอบกับผลสําเร็จตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวโดยคณะกรรมการสรร
หาตั้งแตตนป (คาน้ําหนักอยางละ 50%) ผลการดําเนินงานของบริษัท ความสอดคลองกับคาตอบแทนของ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น และบริ ษั ท ที่ มี ข นาดใกล เ คี ย งกั น ภาระหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ ตลอดจนสภาวการณเศรษฐกิจโดยรวม ไดใชหลักเกณฑหรือวิธีการ และโครงสรางที่เปนธรรม
และสมเหตุสมผล
• การพิ จ ารณากํ า หนดค า ตอบแทนของประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ ไดใชหลักเกณฑหรือวิธีการ และโครงสรางที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงหนาที่
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจําปดวย
• การพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรผลประโยชนระยะยาวใหแกพนักงานซึ่งรวมถึง
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจดั การใหญในรูปแบบโครงการสะสมหุน สําหรับพนักงาน (EJIP) ได
ดําเนินการอยางถีถ่ วนรอบคอบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
ซึ่งโครงการนี้เปนโครงการเพื่อสราง
แรงจูงใจในการทํางาน ความภักดี และเปนเจาของตอองคกรในระยาว เพื่อสรางเสถียรภาพของราคาหุนในระยะ
ยาวจากการลงทุนโดยสม่ําเสมอของพนักงาน และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางที่ผถู ือหุน กองทุน และสถาบัน
ตางๆ ตองการเห็นวาบริษทั มีการสรางแรงจูงใจระหวางผูบริหารและผูถือหุน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนดําเนินการอยางเปนธรรม โปรงใส และสมเหตุสมผล
เพื่อสรางความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการกําหนดคาตอบแทน
ไวในรายงานประจําปดวย

พลเอก

เลิศรัตน รัตนวานิช
(เลิศรัตน รัตนวานิช)
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
8.5.5

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําป 2555

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปตท.สผ. ปจจุบันประกอบดวยกรรมการ 4 คน โดยมี
นายปรัชญา ภิญญาวัธน เปนประธานกรรมการ นายวีระพล จิรประดิษฐกุล นางวรานุช หงสประภาส
และ นายเทวินทร วงศวานิช เปนกรรมการ ทั้งนี้ในระหวางป 2555 นายพิชัย ชุณหวชิร นายสมหมาย
โค ว คชาภรณ และ นายอนนต สิ ริ แ สงทั ก ษิ ณ ได พ น จากการเป น กรรมการและพ น จากตํ า แหน ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงตามวาระ โดยการนี้นายปรัชญา ภิญญาวัธน นางวรานุช หงสประภาส และ
นายเทวิ น ทร วงศ ว านิ ช ได รั บ แต ง ตั้ ง เป น กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งโดยมี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ วั น ที่ 1
พฤษภาคม 2555
ในรอบป 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบ ปตท.สผ.วาดวยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 11 ครั้ง สรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้
(1)
พิจารณาปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี่ยงและมีการประชาสัมพันธนโยบาย
บริหารความเสี่ยงใหทราบทั่วทั้งองคกร
(2) พิจารณาโครงสรางความเสี่ยง (Corporate Risk Profile) ที่เชื่อมโยงและสนับสนุน
ทิศทางกลยุทธ โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัวอยางละเอียดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พรอมให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อลดความเสี่ยงนั้นตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานในการลดความ
เสี่ยงนั้นๆ อยางใกลชิดไมวาจะเปนความเสี่ยงที่อยูในระดับ Corporate หรือระดับปฏิบัติการราย
โครงการโดยริเริ่มนําระบบ KRI (Key Risk Indicator) มาใชเพื่อเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนาสําหรับ
ความเสี่ยงที่สําคัญในระดับ Corporate ที่จะทําใหองคกรไมบรรลุเปาหมายและมีการติดตามผลของ
KRI ทุกๆไตรมาส
(3) พิจารณาและอนุมัติการดําเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอ ปตท.สผ.
ในระดับกลยุทธ ที่เกี่ยวกับการลงทุนใหมๆ การตออายุสัมปทาน การขออนุมัติเขาไปในเฟสใหม การ
ยุ ติ ก ารลงทุ น และนโยบายการทํ า ประกั น ความเสี่ ย งทางด า นราคาน้ํ า มั น ก อ นนํ า เข า เสนอ
คณะกรรมการ
(4) พิจารณาแผนการดําเนินงานเชิงกลยุทธ ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน
5 ป 2556-2560 และงบประมาณรายจายประจําป 2556 โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงที่สําคัญกอน
นําเขาเสนอตอคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรายงานผลการประชุมใหคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ทราบเปนประจําและอยางตอเนื่อง
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ทั้งนี้ ขอรายงานสรุปการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในป 2555
วาไดปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางรอบคอบ เต็มกําลังสติปญญา ดวยความรู ความสามารถ และ
ความเปนอิสระตลอดจนไดใหความเห็นตางๆ แกทุกฝายอยางตรงไปตรงมา เพื่อประโยชนตอ ปตท.สผ.
ผูถือหุนทุกราย และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ อยางเหมาะสมแลว
ปรัชญา ภิญญาวัธน
(นายปรัชญา ภิญญาวัธน)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
8.6

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
มีรายละเอียดตามขอ 8.4.2 (6)

8.7

บุคลากร

8.7.1 ณ วันที่ 31ธันวาคม 2555 ปตท.สผ. และบริษัทยอย (ปตท.สผ.ส., พีทที ีอพี ี เซอรวิสเซส
และ พีทที ีอีพี เอเอ) มีจํานวนพนักงานและลูกจางประจํา รวมทัง้ พนักงานปฏิบัติงานสมทบ จํานวนทัง้ สิ้น
3,157 คน โดยแบงตามกลุม งาน ดังนี้
จํานวนพนักงานประจํา พนักงานสัญญาจาง พนักงานทองถิน่ พนักงานปฏิบัติงานสมทบทั้งหมด
ประเภท

จํานวน

พนักงานประจํา

1,866

พนักงานสัญญาจางชาวไทย

969

พนักงานสัญญาจางชาวตางชาติ

69

พนักงานทองถิ่น

244

พนักงานสมทบ

9
รวมทัง้ สิ้น

3,157

จํานวนพนักงานดังกลาวในแตละสายงานหลัก
กลุมงาน

พนักงาน
ประจํา

พนักงาน
สัญญาจาง
ชาวไทย

พนักงาน
พนักงาน พนักงาน
สัญญาจาง
ทองถิน่
สมทบ
ชาวตางชาติ

กลุมงานประธานเจาหนาที่
บริหาร

126

35

3

1

กลุมงานโครงการในประเทศ

545

483

10

6

กลุมงานพัฒนาและวิศวกรรม

266

126

9

กลุมงานการเงินและการบัญชี

138

52
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กลุมงาน

พนักงาน
ประจํา

พนักงาน
สัญญาจาง
ชาวไทย

พนักงาน
พนักงาน พนักงาน
สัญญาจาง
ทองถิน่
สมทบ
ชาวตางชาติ

กลุมงานธรณีศาสตรและ
โครงการสํารวจ

147

31

11

กลุมงานทรัพยากรบุคคลและ
บริการธุรกิจ

152

83

2

กลุมงานโครงการตางประเทศ

175

22

6

กลุมงานปฏิบตั ิการซัพพลาย
เชนและเทคโนโลยี

250

131

25

กลุมงานกลยุทธและพัฒนา
ธุรกิจ

67

6

3

9

1866

969

69

244

234
2

9

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานดังกลาว
จํานวนพนักงานเขา
พนักงานประจํา

จํานวนพนักงานออก
196

32

พนักงานสัญญาจางชาวไทย

97

93

พนักงานสัญญาจางชาวตางชาติ

15

9

พนักงานทองถิ่น

71

39

พนักงานสมทบ

4

13

8.7.2 ปตท.สผ. ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญและไมมีขอพิพาทดาน
แรงงานที่สาํ คัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
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8.7.3 ในป 2555 ผลตอบแทนรวม (เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ) ของ
พนักงาน ปตท.สผ. และบริษัทยอย (ปตท.สผ.ส.) รวมทัง้ คาจางของพนักงานปฏิบตั ิงานสมทบ เปนจํานวน
ทั้งสิน้ 3,291,102,103 บาท (ตัวเลขเฉพาะของ ปตท.สผ. และ ปตท.สผ.สยาม และเปนโบนัสที่จายเดือน
มกราคม 2556 เทานัน้ )
8.7.4 นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อเปนการเสริมสรางสมรรถนะขององคกรและบุคลากรของบริษัท ใหพรอมสําหรับการ
ขยายธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ ปตท.สผ. ไดปรับปรุงระบบและกระบวนการการฝกอบรม
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยนําแนวทางการฝกอบรมและพัฒนาแบบมุงเนนสมรรถนะ (Competency Based Training and Development) มาใชอยางจริงจัง เพื่อเรงรัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อให
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ไดมีการจัดฝกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
แนวทางตาง ๆ ดังนี้
(ก)

จัดฝกอบรมภายในและภายนอก

บริษัทไดจัดฝกอบรมภายในใหแกพนักงานทุกระดับ รวมถึงระดับผูบริหาร รวมทั้ง
สงพนักงานไปฝกอบรม สัมมนา กับสถาบันตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ในหลักสูตรตาง ๆ ทั้ง
ทางดานเทคนิคและวิชาชีพ ความมั่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ ความรูในองคกร การบริหารและการจัดการ
(ข)

จัดทําโปรแกรมฝกอบรมพัฒนาระยะยาว

เพื่อเปนการเตรียมพนักงานใหพรอมสําหรับการเขาปฏิบัติงานในโครงการตาง ๆ
บริษัทไดจัดใหมีโปรแกรมการฝกอบรมพัฒนาพนักงานระยะยาว 1-3 ป สําหรับพนักงานดานเทคนิค โดย
พนักงานไดเขารับการฝกงานกับบริษัทรวมทุนและบริษัทผูรับเหมาทั้งในประเทศและตางประเทศ อาทิเชน
บริษัท Total, Chevron, Schlumberger เปนตน
(ค)

สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกพนักงานเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท

บริษัทฯไดสนับสนุนทุนการศึกษาแกพนักงานเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาโทใน
ตางประเทศ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วโลก ในสาขาตาง ๆ ดังนี้
(1) สาขาธรณีศาสตรปโตรเลียม
(2) สาขาวิศวกรรมศาสตรปโตรเลียม
(3) สาขาวิศวกรรมศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
(4) สาขาบริหารธุรกิจ
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นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันที่มีชื่อเสียง
ในประเทศไทย ในสาขาวิชาตางๆ ดังนี้
(1) สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
(2) สาขาเทคโนโลยีและการบริหารนอกชายฝง สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
สาขาธรณีศาสตรปโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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9.

การควบคุมภายใน

ปตท.สผ. ไดตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ที่ พ อเพีย งและเหมาะสมกั บ การดํ า เนิน ธุรกิจ เพื่อใหบริษัท สามารถบริห ารงานได อย า งมีประสิ ท ธิ ผ ล
สามารถลดหรือปองกันความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายและมีผลกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
ปตท.สผ.ไดมีการออกแบบ จัดทํา ประเมินผลและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอยาง
ตอเนื่อง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในซึ่ง
พิจารณาองคประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 ดาน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1) สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
• มี ก ารจั ดโครงสร า งองคก รและสายการบัง คั บ บั ญ ชาอย า งชั ด เจน เหมาะสม และ
สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปจจุบันและอนาคต
• มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานขององคกรอยางชัดเจน และ
มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPIs) ทั้งในระดับองคกร หนวยงาน และ
พนักงาน
• การกํา กั บดู แลกิจการที่ดีและจริ ย ธรรมทางธุรกิ จ (Corporate
Business Ethics หรือ CG&BE) มีรายละเอียดดังนี้

Governance&

 มีการจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษร และมีการทบทวนเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงเปนประจําทุกป รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาวดวย
 มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและติดตามการ
ดําเนินงาน ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
 บริษัทมีนโยบายการรับเรื่องรองเรียน และใหความคุมครองผูรองเรียนเปน
ลายลักษณอักษร เพื่อสนับสนุนใหพนักงานและบุคคลภายนอกรายงานหรือ
ใหขอมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย CG& BE หรือกฎเกณฑตางๆ
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 มี ก ารอบรมเกี่ ย วกั บ การกํ า กั บดู แ ลกิ จ การที่ ดีแ ละจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ของ

ปตท.สผ. แก ผูบริหารและพนักงานใหมทุกคน นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารและ
ให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ของ
ปตท.สผ. อยางตอเนื่อง เชน CG Visit, BE E-Learning, เปนตน
• บริ ษั ท ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น โดยมี ก ารจั ด ทํ า Sustainable
Development Guideline เพื่อกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนที่
ชัดเจน โดยมุงเนนการดําเนินงานขององคกรตองใหความสําคัญใน 3 ดานพรอมกัน
ไดแก ธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
2) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
¾ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาทีก่ ําหนดนโยบาย และกรอบการดําเนินงาน
บริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท รวมทั้ ง กํ า กั บ ดู แ ลให ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งประสบ
ความสําเร็จในระดับองคกร ตลอดจนระดับโครงการ และรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัททราบทุกครั้ง โดยในป 2555 มีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
¾ มีคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operation Risk Committee)
เพื่อใหการบริห ารจัดการดานเทคนิค และสนับสนุน การปฏิบัติการโครงการต า งๆ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในป 2555 มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
¾ มีการทําแผนประจําปและแผนระยะยาวโดยไดคํานึงถึงความเสี่ยงทั้งปจจัยภายนอก
ไดแก ราคาน้ํามัน อัตราแลกเปลี่ยน และปจจัยภายใน ไดแก ความเสี่ยงในการสํารวจ
ความเสี่ยงของการลงทุนใหมๆ ความเสี่ยงดานความปลอดภัย เปนตน
¾ มีระบบ KRI (Key Risk Indicator) เพื่อใชเปนสัญญาณเตือนลวงหนาสําหรับปจจัย
เสี่ยงในระดับองคกร ที่จะทําใหองคกรไมบรรลุวัตถุประสงค และเพื่อใหหนวยงาน
ตางๆ ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่วางไวลวงหนาอยางทันทวงที
¾ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยใหนําการบริหาร
ความเสี่ยงไปปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อใหมั่นใจในการบรรลุซึ่งวัตถุประสงคเชิงธุรกิจของ
บริษัท ใหเกิดความปลอดภัยของบุคลากรในการปฏิบัติงาน และใหเกิดความเชื่อมั่น
ในการรักษาสภาพแวดลอมและชุมชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทเขาปฏิบัติงาน โดยผูบริหาร
พนักงานทุกทาน รวมถึงผูรับเหมาของบริษัทฯ จะตองยึดถือปฏิบัติ เพื่อความสําเร็จ
และความยั่งยืนของบริษัท
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3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
¾ จั ด ทํ า คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน คู มื อ การมอบอํ า นาจอนุ มั ติ และปรั บ ปรุ ง ให มี ค วาม
เหมาะสมกับการดําเนินงานอยูเสมอ
¾ ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มความชัดเจนและเปนมาตรฐานของการดําเนิน
ธุรกิ จสํ ารวจและผลิตปโตรเลี ยม รวมทั้ง มีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง (Value
Assurance Check) กอนที่จะตัดสินใจอนุมัติ (Approver) ในแตละขั้นตอนอยางเปน
ระบบ
¾ พัฒนากรอบการบริหารจัดการและการกํากับดูแลของหนวยงานกลางกับโครงการ
ตางๆ ของปตท.สผ. (Corporate Governance Framework) เพื่อความชัดเจน
ในบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบในการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานกลาง
กับโครงการตางๆ
¾ มีฝายกํากับกิจการ (Compliance) ซึ่งมีภารกิจในการกํากับดูแลเพื่อสรางความมั่นใจ
ใหกับคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานกลุม ปตท.สผ. วากลุม ปตท.สผ. มีการ
ดําเนินงานตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางครบถวนดวยความเรียบรอย เพื่อลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ โดยกําหนดมาตรการ
หรือกระบวนการในการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เชน การรวบรวมและจัดทํา
ฐานขอมูลดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานตางๆ การพัฒนาระบบการ
จัดการดา นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ และการแจ ง เตื อ นเมื่ อถึง กํา หนดเวลาที่ตอ ง
ดําเนินการ การจัดอบรมและใหคําปรึกษาในเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ รวมถึงการ
สอบทานและรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาว
4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
¾ จัดใหมีระบบและชองทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร
¾ มีการแบงแยกงานและกําหนดผูมีหนาที่รับผิดชอบในระบบงานตางๆ อยางชัดเจน
¾ มีการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลที่เปนความลับในทุกหนวยงาน เพื่ออนุญาตให
ผูที่ไดรับมอบหมายเทานั้น ที่มีสิทธิเขาถึงแฟมขอมูลได
¾ พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการจัดหา Software SAP มาใชในการวางแผนและการ
จัดการทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning) เพื่อเชื่อมโยงระบบงาน
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ตางๆ ของบริษัทใหเปนระบบเดียว ทําใหการวิเคราะหประเมินผลและวางแผนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก งานดานบัญชีการเงิน จัดหา ทรัพยากรบุคคล พัสดุคงคลัง
และดานบํารุงรักษา เปนตน
5) การติดตามและประเมินผล
¾ ปตท.สผ. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางชัดเจน โดยเปรียบเทียบ
กั บ ตั ว ชี้ วั ด (KPI) ซึ่ ง จะรายงานผลฯต อ ฝ า ยจั ด การ และคณะกรรมการบริ ษั ท
ทุกเดือน
¾ มี ก ารประเมิ น การควบคุ ม ภายในในภาพรวมขององค ก รตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยและประเมินการควบคุมภายในในระดับกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ตาม
ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนประจําทุกป
¾ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝายตรวจสอบ สอบทานกระบวนการดําเนินงานตางๆ
ขององคกร และติดตามแผนการปรับปรุงดานการกํากับดูแล การควบคุมภายในจาก
ผลการประเมินตนเองของหนวยงานและโครงการตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาระบบการ
กํากับดูแล การควบคุมภายในมีความพอเพียงและมีประสิทธิผล
ในการประชุม คณะกรรมการบริษั ท ครั้ง ที่ 2/2556/361 วัน ที่ 28กุ ม ภาพัน ธ 2556 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัท ไดใหความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กลาวคือ ปตท.สผ.และบริษัท
ยอยไดมีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สําคัญ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท และเมื่อพบจุดบกพรองของระบบ ก็ไดมีการจัดทํา ปรับปรุง
แกไขระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทใน
ปจจุบันและอนาคต และสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ การตรวจสอบงบการเงิ น ของ ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย อ ย ประจํ า ป 2555 โดย
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ไดสอบทานและประเมินประสิทธิผลระบบการ
ควบคุ ม ภายในของ ปตท.สผ. โดยสอบทานและประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลตามแนวทางที่ กํ า หนดขึ้ น ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 แลวพบวา ระบบการควบคุมภายในไดถูกออกแบบ นําไปปฏิบัติและรักษาไว
เพื่อรองรับความเสี่ยงทางธุรกิจ และเปนไปตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายในที่ดี
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10.

รายการระหวางกัน

10.1

รายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของ
รายการระหวางกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สามารถสรุปไดดังนี้
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(“ปตท.”)

PTTEPTN
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ปตท. เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนรอยละ
65.29 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทฯ
 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
(1) นายณอคุณ สิทธิพงศ และ
(2) นายไพรินทร ชูโชติถาวร


ลักษณะรายการ

การขายผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่งประกอบดวยการขาย
น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียมเหลว และ
คอนเดนเสท
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง
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นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ
ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)


5,331.68
834.17

การกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม
เกี่ยวของกัน

แบบ 56-1 ประจําป 2555
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ
รายไดอื่น ๆ ซึ่งประกอบดวย
 รายไดจากการรับจางดําเนินงานออกแบบ จัดหา
อุปกรณ กอสราง และทดสอบอุปกรณรับสงกาซ
ธรรมชาติจากแทนผลิตกลางในแหลงบงกชใตมาถึงทอ
สงกาซเสนที่ 3 ของ ปตท. ใหแก ปตท.
 รายไดจากการใหบริการโครงสรางพื้นฐานสนับสนุน
การพัฒนาปโตรเลียม เชน การใหบริการคลังสินคา
เฮลิคอปเตอร และที่พักแกเจาหนาที่ ปตท. ที่แทนผลิต
กลางอาทิตย
 รายไดจากการบํารุงรักษามิเตอรกาซธรรมชาติ
 รายไดจากการใหบริการฝกอบรม
 รายไดจากการรับจางจัดหาพนักงานขับรถผูบริหาร
โดยมีการทําสัญญาระหวาง ปตท. และบริษัท พีทีทีอีพี
เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท.สผ.
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง
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ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)


6.21
1.98

รายไดอื่น ๆ ตามที่ระบุไวดังกลาว มีการ
กําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของ
ธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

แบบ 56-1 ประจําป 2555
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ
ยอดลูกหนี้การใหบริการสรางทอขนสงกาซ

การซื้อผลิตภัณฑปโตรเลียม คาใชจายที่เกี่ยวของ และ
คาใชจายดานบุคลากรที่ ปตท. สงมาชวยปฏิบัติงาน
ใหกับบริษัทฯ
- ยอดคาใชจายซื้อผลิตภัณฑปโตรเลียมอุปกรณที่
เกี่ยวของ คาบริการที่เกี่ยวเนื่อง และคาใชจายอื่น ๆ
- ยอดคาใชจายดานบุคลากร
- ยอดเจาหนี้คงคาง
คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี ซึ่งเปนภาระผูกพันที่
บริษัทฯ ตองจายคาตอบแทนตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อ
ขายกาซธรรมชาติของโครงการอาทิตย

PTTEPTN

สวนที่ 1 หนา 208

ขนาดของรายการ
(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)

นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ
ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

36.07  ยอดลูกหนี้ดังกลาวเปนยอดลูกหนี้ที่เกิดขึ้น
จากการใหบริการสรางทอขนสงกาซในสวน
งานเพิ่มเติมเปนสวนใหญ ซึ่งอยูระหวางการ
เจรจาหาขอสรุปกับ ปตท. ถึงจํานวนเงินที่
แนนอนสําหรับงานสวนเพิ่มเติมดังกลาว ทั้งนี้
การใหบริการสรางทอขนสงกาซทั้งหมด
ดังกลาวไดมีการกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไป
ตามปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน
 ราคาซื้อผลิตภัณฑปโตรเลียม อุปกรณที่
เกี่ยวของ คาบริการที่เกี่ยวเนื่อง และคาใชจาย
อื่น ๆ มีการกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไป
ตามปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
53.43
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน
2.57  อัตราคาใชจายดานบุคลากร กําหนดตาม
อัตราคาจางพนักงานที่ ปตท. ไดจายจริงใหแก
0.44
พนักงานที่สงมาชวยปฏิบัติงานใหกับบริษัทฯ
1.76  การกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม
เกี่ยวของกัน

แบบ 56-1 ประจําป 2555
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
จํากัด
(“เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ”)

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

บริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญของเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ โดย
ถือหุนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของเอนเนอร
ยี่ คอมเพล็กซ
 ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญ
ของเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ โดยถือหุนรอยละ 50 ของทุน
จดทะเบียนและชําระแลวของเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
 ผูบริหารของบริษัทฯ ไดแก
(1) นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม
(2) นายอัษฎากร ลิ้มปติ และ
(3) นายฐิติ เมฆวิชัย
เปนกรรมการของเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ

บริษัทฯ ทําสัญญาเชาอาคารสํานักงานที่ศูนยเอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ (Enco) กับ เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ เพื่อใช
เปนพื้นที่สํานักงาน พื้นที่เก็บของและพื้นที่อเนกประสงค
รวมพื้นที่ประมาณ 47,000 ตารางเมตร โดยมีอายุสัญญา
เชาเปนเวลา 3 ป และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะตอสัญญาเชาได
อีก 3 ป
- ยอดคาเชาและคาบริการจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง



บริษัทฯ ทําสัญญากูยืมเงินกับ เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ ซึ่ง
บริษัทฯ เปนผูใหกูโดยมีเงื่อนไขสําคัญดังนี้
 อายุเงินกู 13 ป 6 เดือน
 สัญญาหมดอายุวันที่ 2 ตุลาคม 2565
 อัตราดอกเบี้ยอางอิงตามสัญญาเงินกูระหวาง
เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซกับธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 (รวมถึงการ
แกไขเพิ่มเติมสัญญาดังกลาว) ซึ่งอัตราดอกเบี้ย
ดังกลาวเทากับ FDR บวกรอยละ 2 ตอป สําหรับป
2555
- ยอดเงินใหกูยืมคงคาง
- ดอกเบี้ยรับ

PTTEPTN
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นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ
ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)


อัตราคาเชาที่กําหนดเปนอัตราคาเชาที่อางอิง
จากอัตราคาเชาที่ถูกประเมินโดยผูประเมิน
ราคาอิสระ โดยใชวิธีการคํานวณตามเกณฑ
การกําหนดคาเชาที่ใชกันทั่วไปในธุรกิจใหเชา
อาคารสํานักงาน



สัญญากูยืมเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกูระหวาง เอนเนอรยี่ คอม
เพล็กซ และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 (รวมถึงการแกไข
เพิ่มเติมสัญญาดังกลาว)และเปนการใหการ
สนับสนุนทางการเงินโดยผูถือหุนทุกรายของ
เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ ตามสัดสวนการถือหุน
ในเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ

13.51
-

18.93
0.85

แบบ 56-1 ประจําป 2555
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด 
(“PTT ICT”)




บริษัท สตารปโตรเลียมรีไฟนนิ่ง
จํากัด (มหาชน) (“SPRC”)

PTTEPTN



ลักษณะรายการ

รายไดจากการสงพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงาน
สมทบที่เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง
ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ เปนผูถือหุนของ PTT บริษัทฯ ไดทําสัญญาวาจาง PTT ICT เพื่อใหบริการดาน
ICT โดยถือหุนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกบริษัทฯ
- ยอดคาใชจายรวม
PTT ICT
- ยอดเจาหนี้คงคาง
บริษัท ปตท. โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)และ บริษัท
ไทยออยลจํากัด (มหาชน) และ ปตท.สผ. ซึ่งมี ปตท. เปน
ผูถือหุน ถือหุนใน PTT ICT รอยละ 40, 20, และ 20
ตามลําดับ
ผูบริหารของบริษัทฯ ไดแก นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม
เปนกรรมการของ PTT ICT
รายไดจากการสงพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงาน
สมทบที่ PTT ICT
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง
ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญ การขายน้ํามันดิบ
ของ SPRC โดยถือหุนรอยละ 36 ของทุนจดทะเบียนและชําระ - ยอดรายไดรวม
แลวของ SPRC
- ยอดลูกหนี้คงคาง
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นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ
ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)

อัตราคาจางพนักงานกําหนดตามอัตราที่
บริษัทฯ ไดจายจริงใหแกพนักงานที่บริษัทฯ ได
สงไปปฏิบัติงานสมทบที่เอนเนอรยี่ คอม
เพล็กซ
0.01
 การกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการ
21.37
กําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม
0.88
เกี่ยวของกัน




อัตราคาจางพนักงานกําหนดตามอัตราที่
บริษัทฯ ไดจายจริงใหแกพนักงานที่บริษัทฯ ได
สงไปปฏิบัติงานสมทบที่ PTT ICT



การกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของ
ธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

1.28
87.94
2.26

แบบ 56-1 ประจําป 2555
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(“KTB”)

บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (“พีทีที อินเตอร”)

PTTEPTN



ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

บุคคลที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ระหวางป 2555
ไดแก นายวรภัค ธันยาวงษ เปนกรรมการของ KTB

บริษัทฯ ทําสัญญากูยืมเงินกับ KTB ซึ่งบริษัทฯ เปนผูกู
โดยมีเงื่อนไขสําคัญดังนี้
สัญญาเงินกูสําหรับป 2554
 อายุเงินกู 1 ป
 สัญญาหมดอายุเมื่อ 31 มีนาคม 2555
 อัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกรอยละ 0.9 ตอป
 วงเงินกู 20,000 ลานบาท
สัญญาเงินกูสําหรับป 2555
 อายุเงินกู 10 ป
 สัญญาหมดอายุวันที่ 30 มีนาคม 2565
 อัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกรอยละ 1.1 ตอป
สําหรับปที่ 1-5
 อัตราดอกเบี้ยแลวแตจะตกลงกัน สําหรับปที่ 6-10
 วงเงินกู 20,000 ลานบาท
- ยอดเงินกูยืมคงคาง
- ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมจาย
รายไดจากการรับจางจัดหาพนักงานขับรถผูบริหาร โดยมี
การทําสัญญาระหวางพีทีที อินเตอร และบริษัท พีทีทีอีพี
เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท.สผ.
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง

ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ เปนผูถือหุนราย
ใหญของ พีทีที อินเตอรโดยถือหุนรอยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนและชําระแลวของพีทีที อินเตอร
 ผูบริหารของบริษัทฯ ไดแก
นายชัชวาล เอี่ยมศิริ
เปนกรรมการของ พีทีที อินเตอร
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นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ
ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)


การกําหนดอัตราดอกเบี้ย/เงื่อนไขเปนไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน



การกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของ
ธุรกิจเชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

12.28

0.04
0.01

แบบ 56-1 ประจําป 2555
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ
(“IRPC”)
บริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญของ IRPC โดยถือหุนรอยละ
38.51 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ IRPC
 กรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
(1) นายไพรินทร ชูโชติถาวร และ
(2) นายวิชัย พรกีรติวัฒน

คาใชจายในการใชบริการสารสนเทศจาก IRPC ในการ
จัดประชุมแบบถายทอดสด (Real time) สําหรับการ
ประชุมนักวิเคราะห (Analyst Meeting)
- ยอดคาใชจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง

บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) (“THAI”)



บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) (“BCP”)



คาใชจายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน
- ยอดคาใชจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง
คาใชจายในการใชสาธารณูปโภค เครื่องใช อุปกรณ และ
หองปฏิบัติงานในบริเวณโรงกลั่นน้ํามันบางจาก
- ยอดคาใชจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง



บริษัท ปตท. โกลบอล เคมิคอล
จํากัด (มหาชน) (“PTTGC”)






PTTEPTN

กรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
นายอําพน กิตติอําพน
ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญของ BCP โดยถือหุนรอยละ
27.22 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ BCP
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
นายพิชัย ชุณหวชิร
ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญของ PTTGC โดยถือหุนรอยละ
48.90 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTGC
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
นายปรัชญา ภิญญาวัธน
บุคคลที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ระหวางป 2555
ไดแก นายอนนต สิริแสงทักษิณ เปนกรรมการของ PTTGC

รายไดจากการรับจางจัดหาพนักงานขับรถผูบริหาร โดยมี
การทําสัญญาระหวาง PTTGC และบริษัท พีทีทีอีพี
เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท.สผ.
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง
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นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ
ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)


การกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามราคา
ปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนดใหกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

0.01
-

การกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของ
ธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน
 การกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของ
ธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน
0.003


0.09
0.01



0.01
0.01

การกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของ
ธุรกิจเชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

แบบ 56-1 ประจําป 2555
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด  ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ
เอนจิเนียริง จํากัด
บริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญของ พีทีที เมนเทนแนนซโดยถือ
(“พีทีที เมนเทนแนนซ”)
หุนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ
พีทีที เมนเทนแนนซ
 PTTGC ซึ่งมี ปตท. เปนผูถือหุนรายใหญ ถือหุนใน พีทีที เมน
เทนแนนซ รอยละ 60

ลักษณะรายการ
รายไดจากการใหบริการฝกอบรม
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง



บริษัทและบริษัทยอยวาจางพีทีที เมนเทนแนนซในการ
ใหบริการตาง ๆ โดยมีการทําสัญญาดังนี้
 ปตท.สผ.ส. ทําสัญญาการจางงานบํารุงรักษาและ
ซอมแซม Rail Tank Wagons กับพีทีที เมนเทนแนนซ
 ปตท.สผ.ส. ทําสัญญาการจางงานบํารุงรักษา
งานตรวจสอบ อุปกรณ และงานบริการทั่วไปกับพีทีที
เมนเทนแนนซ
 บริษัทฯ ทําสัญญาการจางอบรม MESC
Implementation for Stock Inventory (เกี่ยวกับระบบ
การจัดการสินคาคงคลัง) กับพีทีทีเมนเทนแนนซ
- ยอดคาใชจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง

PTTEPTN
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นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ
ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)


รายไดจาการใหบริการฝกอบรมดังกลาว มี
การกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของ
ธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน



การกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของ
ธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

0.001
-

2.79
-

แบบ 56-1 ประจําป 2555
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส
จํากัด
(“พีทีที เอนเนอรยี่”)





บริษัท สปอรต เซอรวิสเซส อัลไล
แอนซ จํากัด
(“สปอรต เซอรวิสเซส”)





บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด
(มหาชน) (“TIP”)

PTTEPTN



ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญของ พีทีที เอนเนอรยี่โดยถือหุน
รอยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของพีทีที
เอนเนอรยี่
PTTGC TOP และ IRPC ซึ่งมี ปตท. เปนผูถือหุนรายใหญ
ถือหุนใน พีทีที เอนเนอรยี่ รอยละ 20 รอยละ 20 และรอยละ
20 ตามลําดับ
บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด ซึ่งมี ปตท.
เปนผูถือหุนรายใหญ ถือหุนใน สปอรต เซอรวิสเซส รอยละ
100
บุคคลที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ระหวางป 2555
ไดแก นายสมหมาย โควคชาภรณ เปนกรรมการของ สปอรต
เซอรวิสเซส
ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญของTIP โดยถือหุนรอยละ 13.33
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ TIP

คาใชจายดานการจัดประชุมสัมมนาและจางที่ปรึกษาใน
การฝกอบรมบุคลากร และคาที่ปรึกษาระบบงาน
- ยอดคาใชจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง

คาใชจายสปอนเซอรเพื่อใหการสนับสนุนสโมสรฟุตบอล
PTT Rayong
- ยอดคาใชจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง

คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยในสินทรัพยของ
บริษัทฯ รวมถึงการทําประกันสุขภาพและชีวิตใหแก
พนักงานของบริษัทฯ
- ยอดคาใชจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง
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นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ
ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)


การกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของ
ธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน



เปนการใหการสนับสนุนแกสโมสรฟุตบอล
ปตท. ระยอง (สปอรต เซอรวิสเซส เปน
เจาของสโมสร ฟุตบอล ปตท. ระยอง) ซึ่งเปน
การสนับสนุนกิจกรรมดานกีฬาฟุตบอลแก
เยาวชนและประชาชนในจังหวัดระยอง



การกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของ
ธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

0.25
0.03

0.16
-

20.92
-

แบบ 56-1 ประจําป 2555
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไล
แอนซ จํากัด (“บิซิเนส เซอรวิส
เซส”)

ลักษณะความสัมพันธ

ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญของ บิซิเนส เซอรวิสเซส โดยถือ
หุนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ บิซิเนส
เซอรวิสเซส
 PTTGC PTT ICT และบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด ซึ่งมี ปตท.
เปนผูถือหุนรายใหญ ถือหุนใน บิซิเนส เซอรวิสเซส รอยละ 25
รอยละ 25 และรอยละ 25 ตามลําดับ
บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด  บุคคลที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ระหวางป 2555
(มหาชน) (“ลินเด”)
ไดแก นายสมหมาย โควคชาภรณ เปนกรรมการของ ลินเด


ลักษณะรายการ
คาใชจายจางเหมาบริการงาน เปลี่ยนลังบรรจุภัณฑ และ
จัดเก็บตัวอยางหินที่เสียหายจากน้ําทวมที่คลังอยุธยาให
อยูในสภาพตามมาตรฐานของระบบจัดเก็บตัวอยางหิน
ของบริษัทฯ
- ยอดคาใชจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง

คาใชจายซื้อกาซไนโตรเจนและคาเชาวัสดุอุปกรณ
เกี่ยวกับกาซไนโตรเจน
- ยอดคาใชจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง
บริษัท ทอป มารีไทม เซอรวิส
 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
คาใชจายเชาเรือสําหรับรับสงพนักงานไปที่แทนโครงการ
จํากัด (“ทอป มารีไทม”)
นายพิชัย ชุณหวชิร
บงกช
- ยอดคาใชจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง
PTT International Trading Pte.  ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ
คาใชจายซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับเรือของบริษัทฯ ที่มี
Ltd. (“PTT Inter Trading”)
บริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญของ PTT Inter Trading โดยถือ ความจําเปนตองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงที่ประเทศสิงคโปร
หุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTT
- ยอดคาใชจายรวม
Inter Trading
- ยอดเจาหนี้คงคาง
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นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ
ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)


การกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของ
ธุรกิจเชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน



การกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของ
ธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน



การกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของ
ธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน



ราคาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว มีการกําหนด
ราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของธุรกิจ
เชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือกิจการ
อื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

0.02
0.0003

0.04
-

0.53
-

0.52
-

แบบ 56-1 ประจําป 2555
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ
คาใชจายสําหรับการทําสัญญาประกันความเสี่ยงราคา
น้ํามัน
- ยอดคาใชจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)  ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ เปนผูถือหุนราย
(“TOP”)
ใหญของ TOP โดยถือหุนรอยละ 49.10 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแลว
 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
(1) นายณอคุณ สิทธิพงศ
(2) นายชัยเกษม นิติสิริ

PTTEPTN

การขายน้ํามันดิบ
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง
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นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ
ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)


คาใชจายสําหรับการทําสัญญาประกันความ
เสี่ยงราคาน้ํามัน มีการกําหนดราคา/เงื่อนไข
เปนไปตามปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่
กําหนดใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม
เกี่ยวของกัน



การกําหนดราคา/เงื่อนไขเปนไปตามปกติของ
ธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

4.25
1.15

23.86
8.17

แบบ 56-1 ประจําป 2555
10.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นและบันทึกสําหรับรอบปบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียดขางตน เห็นวารายการดังกลาวเปนรายการที่มีความจําเปน
มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมและ/หรือเทาเทียมกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลภายนอก (Arm’s length
basis) ซึ่งไดผานการอนุมัติจากฝายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ตามนโยบายของบริษัทฯ กอนการ
ทํารายการแลว
10.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ รายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการระหวางกันอยางเหมาะสม ภายใตกรอบจริยธรรม โดยผานการกลั่นกรองและการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับรายการที่ไดกําหนดไวตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตอ
สาธารณชนให มี ค วามถู ก ต อ งและครบถ ว น ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได กํ า หนดนโยบายเรื่ อ งความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนไวอยางชัดเจน เพื่อใหกรรมการและพนักงานไดยึดถือและปฏิบัติตามอยางถูกตอง และกําหนด
ขั้นตอนในการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการและพนักงานไวดวย
สําหรับขั้นตอนการอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกัน สามารถแบงรายการเปน 2 ประเภท คือ
(1) ประเภทรายการที่ตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กอนเขาทํารายการ เชน สัญญา
ซื้อขายกาซ สัญญาซื้อขายน้ํามันดิบ สัญญาซื้อขายคอนเดนเสท และการทําธุรกรรมสินเชื่อทางการคา
(Trade Finance)
(2) ประเภทรายการที่สามารถดําเนินการตามระเบียบการจัดหาและอยูในอํานาจอนุมัติของฝาย
จัดการภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เชน การจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม การใหเชาอาคารสํานักงาน และการใชบริการเฮลิคอปเตอร เปนตน
ทั้งนี้ หากรายการใดที่กรรมการ พนักงาน หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยง มีผลประโยชนเกี่ยวของในการทํา
รายการกับบริษัท กรรมการพนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว จะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือ
อนุมัติรายการดังกลาว และรายการดังกลาวจะมีเงื่อนไขและใชราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนการเขาทํา
รายการกับบุคคลภายนอกดวย
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
10.4 นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
10.4.1 นโยบายของบริษัทฯ ในการทํารายการระหวางกัน
การเขาทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเปนการดําเนินการตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯโดยไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยง บริษัทฯ จะ
ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน
และกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหนวยงานกํากับดูแลอื่นในเรื่องการทํารายการ
ระหวางกันอยางเครงครัด และคํานึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของเงื่อนไขและการใชราคา
ตลาดที่อางอิงได เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดรับการดูแลผลประโยชนอยางเปนธรรมและ
เทาเทียมกันตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
10.4.2 แนวโนมการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ จะยังคงมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในอนาคตอยางตอเนื่อง
ซึ่งโดยหลักไดแก รายการตามธุรกิจปกติ รายการเชาอาคารสํานักงาน และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดย
ตัวอยางการทํารายการดังกลาวมีรายละเอียดไดดังนี้
(1) รายการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมและรายการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง: เนื่องจากรายการ
ดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดที่ระบุไวตามสัญญา
ดังนั้น บริษัทฯ จะยังคงมีการทํารายการดังกลาวอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีความจําเปนตอการประกอบ
กิจการของบริษัทฯ
(2) รายการเชาอาคารสํานักงาน: เนื่องจากรายการเชาพื้นที่อาคารสํานักงานมีความ
สมเหตุสมผลและมีความจําเปนเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะยังคงมีการ
ทํารายการดังกลาวอยางตอเนื่อง
(3) รายการวาจางการใหบริการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ: เนื่องจากรายการวาจาง
การใหบริการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความสมเหตุสมผลและมีความจําเปนเพื่อสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะยังคงมีการทํารายการดังกลาวอยางตอเนื่อง
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ปตท.สผ.ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (Thai
Financial Reporting Standards: TFRS) ที่สอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ (International Financial Reporting Standards: IFRS) นอกจากนี้ ปตท.สผ.ยังไดนาํ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินไทยที่ประกาศแลวแตมีผลบังคับใชในป 2556 มาปรับใชกอน ไดแกมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ ซึ่งระบุใหกิจการกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน (Functional Currency) รวมถึงการนํา
IFRS บางฉบับมาปฏิบัติกอน (Early Adoption) ไดแก มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 39 เรื่อง
การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
ผูบริหารของกลุมบริษัทกําหนดสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
(Functional Currency) และไดนําเสนองบการเงินในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึง่ เปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม เพื่อการนําสงงบการเงินใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา บริษัทจําเปนตองนําเสนองบการเงินที่แปลงคาจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เปนสกุลเงิน
บาท (สกุลเงินที่ใชในการนําเสนองบการเงิน - Presentation Currency)
ดังนัน้ เพื่อใหขอมูลทางการเงินสะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท ขอมูล
งบการเงินและอัตราสวนทางการเงินที่สาํ คัญ สําหรับป 2553-2555 จึงแสดงเปนสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา อยางไรก็ดีกลุมบริษัทเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ในวันที่ 1 มกราคม 2554 ดังนั้น
งบการเงินสําหรับป 2554 และ 2555 จึงจัดทําเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาโดยจะแสดงเปรียบเทียบ
กับงบการเงินสําหรับป 2553 ปรับปรุงยอนหลัง
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11.1 ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2553
2554
พันดอลลาร สรอ.
%
พันดอลลาร สรอ.
%
พันดอลลาร สรอ.

%

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย ืมระยะสั้น
เจาหนี้การคา
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจา ย
ดอกเบีย้ คางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
รายไดรอการรับรู
หนี้สินไมหมุนเวีย นอื่น ๆ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองเพื่อการขยายงาน
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
มูลคาหุนตามบัญชี (ดอลลาร สรอ.)
จํานวนหุนที่ออกและชํา ระเต็มมูลคาปลายงวด(พันหุน)
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1,979,478
328,153
61,342
58,669
18,456
239,295
122,737
2,808,130
24,601
19,695
6,794,617
7,314
183,187
469,797
386,404
7,885,615
10,693,745

18.5
3.1
0.6
0.5
0.2
2.2
1.1
26.3
0.2
0.2
63.5
0.1
1.7
4.4
3.6
73.7
100.0

9.6
3.4
1.1
1.4
0.1
1.9
1.9
19.4
-

2,291,919
870,244
170,372
166,799
19,311
304,395
208,205
4,031,245

11.7
4.4
0.9
0.8
0.1
1.6
1.1
20.5

26,923
18,485
9,300,912
329,695
1,136,555
510,603
70,460
11,393,633
14,131,432

0.2
0.1
65.8
2.3
8.0
3.6
0.5
80.6
100.0

1,248
31,198
18,935
10,970,970
901,240
3,238,674
380,983
62,525
15,605,773
19,637,018

-

2.2
0.5
4.9
0.3
7.0
0.2
5.7
0.3
0.5
0.6
22.2

114,198
163,547
13,719
946,553
35,633
921,173
2,446
32,999
144,708
2,374,976

0.6
0.8
0.1
4.8
0.2
4.7
0.0
0.2
0.7
12.1

0.2
0.1
55.9
4.6
16.5
1.9
0.3
79.5
100.0

263,502
67,420
33,418
603,161
18,312
738,359
976
130,449
68,467
1,924,064

0.3
5.6
0.2
6.9
0
1.2
0.6
18.0

315,545
72,996
687,772
35,665
995,314
29,583
802,476
46,419
75,772
78,255
3,139,797

2,319,410
199,034
51,744
725,804
47,722
17,930
3,361,644
5,285,708

21.7
1.9
0.5
6.8
0.4
0.2
31.4
49.4

2,251,987
617,861
918,666
62,463
703,998
46,832
36,371
41,795
4,679,973
7,819,770

15.9
4.4
6.5
0.4
5.0
0.3
0.3
0.3
33.1
55.3

2,517,710
1,091,705
1,512,784
78,836
1,070,744
167,450
44,810
35,636
31,067
6,550,742
8,925,718

12.8
5.6
7.7
0.4
5.5
0.9
0.2
0.2
0.2
33.4
45.5

129,391
462,090
-

1.2
4.3

129,475
469,655
-

0.9
3.3

150,684
3,438,921
156,570

0.8
17.5
0.8

15,048
431,231
6,503,764
15,082
10,711,300
19,637,018
2.70
3,969,985

0.1
2.2
33.1
0.1
54.5
100.0

12,964
431,231
4,345,041
27,320
5,408,037
10,693,745
1.63
3,317,448

2.5
0.6

1,350,530
484,200
150,155
201,897
17,360
271,130
262,527
2,737,799

-

-

0.1
4.0
40.6
0.3
50.6
100.0

12,964
431,231
5,254,384
13,953
6,311,662
14,131,432
1.90
3,319,985

-

0.1
3.1
37.2
0.1
44.7
100.0

-
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
พันดอลลาร สรอ.

2555

2554
%

พันดอลลาร สรอ.

%

พันดอลลาร สรอ.

%

รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการทอขนสงกาซ

4,329,635

95.5

5,439,722

95.7

6,689,555

95.3

110,836

2.4

124,071

2.2

150,684

2.1

ดอกเบีย้ รับ

11,795

0.3

16,239

0.3

15,874

0.2

รายไดอื่น ๆ

79,505

1.8

105,061

1.8

164,557

2.3

รวมรายได

4,531,771

100

5,685,093

100

7,020,670

100.0

458,390

10.1

625,396

11.0

705,654

10.1

86,924

1.9

216,890

3.8

213,036

3.0

คาใชจายในการบริหาร

192,465

4.2

257,409

4.5

312,223

4.4

คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม

525,329

11.6

645,468

11.4

788,219

11.2

1,017,342

22.4

1,117,346

19.7

1,373,836

19.6

คาใชจาย
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม

คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ

85,854

1.9

64,886

1.1

23,964

คาความเสียหายจากอุบตั ิเหตุในแหลงมอนทารา

14,410

0.3

5,331

0.1

538

ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน

3,468

0.1

11,057

0.2

12,257

0.2

คาตอบแทนผูบริหาร

5,915

0.1

4,571

0.1

4,714

0.1

204,167

2.9

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
คาใชจายอื่นๆ

-

-

-

-

47,740

1.1

-

104,546

2.3

123,557

2.2

187,010

2.7

2,542,383

56.1

3,071,911

54.0

3,825,619

54.5

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได

(1,347)
1,988,041
(607,563)

43.9
(13.4)

2,430
2,615,612
(1,147,365)

46.0
(20.2)

4,657
3,199,708
(1,354,189)

0.1
45.5
(19.3)

กําไรสําหรับป

1,380,478

30.5

1,468,247

25.8

1,845,519

26.2

ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย

-

0.3
-

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (ดอลลาร สรอ.)

0.42

0.44

0.55

กําไรตอหุนปรับลด (ดอลลาร สรอ.)

0.42

0.44

0.55

3,314,906

3,319,078

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน)
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-

3,346,624
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
พันดอลลาร สรอ.
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
คาใชจายตัดจาย
คาใชจายในการสํารวจตัดจาย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
รายไดจากรายไดรอการรับรู
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบีย้ รับ (สูง) ต่ํากวาดอกเบีย้ จาย
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจายในการซื้อธุรกิจ
ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม
เงินสดรับจากดอกเบีย้ เงินใหกูยืม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
เงินกูยืมที่มีกําหนดชําระคืนภายใน 3 เดือนจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดรับจากเงินกูยืมที่มีกําหนดชําระคืนภายใน 1 ปจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมที่มีกําหนดชําระคืนภายใน 1 ปจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุนกู
เงินสดจายชําระคืนหุนกู
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายดอกเบีย้ เงินกูยืม
เงินสดจายสําหรับตนทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดจายดอกเบีย้ หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดจายสําหรับตนทุนทางการเงินในการออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ
เงินสดจายสําหรับตนทุนในการไดมาซึ่งทุน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด-ตนงวด
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด-สิ้นงวด
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2554
พันดอลลาร สรอ.

2555
พันดอลลาร สรอ.

1,988,041

2,615,612

3,199,709

1,347
1,017,342
4,564
46,056
(11,266)
(15,443)
3,468
13,068
188,333
90,590
3,326,100
(666,048)
2,660,052

(2,430)
1,117,346
5,714
150,450
1,726
(11,455)
11,057
15,264
(62,284)
103,957
3,944,957
(1,036,853)
2,908,104

(4,657)
1,373,836
204,167
15,538
94,680
2,324
(735)
12,257
15,619
6,096
156,458
5,075,291
(1,620,485)
3,454,805

(2,530)
(342,000)
606
(1,944,320)
(43,563)
(2,331,807)

274
(1,889,560)
2,158
(2,206,095)
(114,199)
(4,207,422)

184
(1,883,985)
(141)
523
853
(2,805,793)
(47,119)
(4,735,478)

205,269
700,000
(285,393)
(63,191)
(6,317)
12,645
(379,986)
183,027
511,272
1,462,399
1,973,671
5,807
1,979,478

(266,053)
329,760
700,000
625,000
(123,106)
(10,677)
7,649
(560,133)
702,440
(596,878)
1,979,478
1,382,600
(32,070)
1,350,530

(5,337)
1,502,770
(1,849,946)
500,000
(779,225)
478,118
(173,185)
(20,709)
157,138
(4,758)
(567)
3,011,635
(21,161)
(587,634)
2,207,139
926,466
1,350,530
2,276,996
14,923
2,291,919
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนทางการเงิน
2553
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง

2554

2555

เทา

1.46

0.87

1.70

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

เทา

1.23

0.63

1.40

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด

เทา

1.46

1.15

1.25

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา

เทา

10.86

10.87

8.17

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

34

34

45

%

30.46

25.83

26.29

%

28.17

25.06

21.68

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

%

14.05

11.83

10.93

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

%

34.36

29.69

26.12

อัตราการหมุนของสินทรัพย

เทา

0.46

0.46

0.42

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

เทา

0.48

0.61

0.35

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย

เทา

41.56

42.39

30.49

อัตราการจายเงินปนผล

%

40

40

38

ดอลลารสหรัฐอเมริกา

1.63

1.90

2.70

กําไรสุทธิตอหุน

ดอลลารสหรัฐอเมริกา

0.42

0.44

0.55

เงินปนผลตอหุน

บาท

5.03

5.40

5.80

%

19.45

32.15

38.96

หนี้สินรวม

%

15.93

47.94

14.14

รายไดจากการขาย

%

28.47

25.30

22.94

กําไรสุทธิ

%

113.65

6.36

25.70

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

ขอมูลตอหุน
มูลคาหุนตามบัญชี

อัตราการเติบโต
สินทรัพยรวม
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ สําหรับป 2555
11.2.1 ผลการปฏิบตั ิตามแผนการดําเนินธุรกิจป 2554
ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกตลอดป 2555 นั้นมีการชะลอตัวอยางตอเนื่อง โดย
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ประมาณการณวาจะมีการขยายตัวทั้งปราวรอยละ 3.3 ซึ่งลดลงเมื่อ
เทียบกับป 2554 ที่รอยละ 4 อันเนื่องจากปญหาหนี้สาธารณะของสหภาพยุโรป ที่ถึงแมจะมีมาตรการใน
การกระตุนเศรษฐกิจออกมามากมาย อาทิ การจัดตั้งกองทุน European Stability Mechanism (ESM)
เพื่อใหความชวยเหลือดานการเงินแกประเทศสมาชิก หรือการที่ธนาคารกลางยุโรปเขาไปซื้อพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อลดตนทุนทางการเงินของประเทศที่ขอรับความชวยเหลือทางการเงิน แตภาพรวมของเศรษฐกิจ
ยุโรปยังคงอยูในภาวะถดถอยและยังไมมีสัญญาณฟนตัวที่ชัดเจน สวนเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ยังคงมี
ความผันผวนอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยสําคัญจากปญหาหนาผาการคลัง (Fiscal Cliff) อันประกอบไปดวย
การหมดอายุลงของมาตรการลดภาษีและการตัดคาใชจายภาครัฐเนื่องมาจากประสบปญหาภาระหนี้
สาธารณะชนเพดาน ทําใหตลาดโลกเกิดความกังวลตอการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อีกทั้งเศรษฐกิจ
จีนที่ยังคงชะลอตัวอยางตอเนื่องจากการหดตัวของอุปสงคของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ ซึ่งเปนเรื่อง
ที่ตองติดตามอยางใกลชิด
ในสวนของเศรษฐกิจภายในประเทศป 2555 มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ในป 2555 ทั้งปอยูที่รอยละ 5.9 ซึ่งดีขึ้นกวาป 2554 ที่ผานมา เนื่องจากปญหาขอจํากัดในภาคการผลิตที่
เริ่มคลี่คลายลงตามลําดับ ประกอบกับอุปสงคภาคเอกชนทั้งการบริโภค และการลงทุนที่สามารถฟนตัวขึ้น
หลังการเรงตัวเพื่อฟนฟูความเสียหายชดเชยผลกระทบจากน้ําทวม รวมทั้งภาคบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติซึ่งขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ นโยบายของ
ภาครัฐ เชน การเพิ่มรายไดแรงงานรายวันและเงินเดือนขาราชการ การรับจํานําขาวเปลือก โครงการรถยนต
คันแรก โครงการบานหลังแรก และการทยอยปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ยังมีสวนสนับสนุนการใชจาย
ภายในประเทศ อีกทั้ง การขยายตัวทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอาเซียนที่กําลังตื่นตัวเรื่องการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 นั้น ถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่
ดึงดูดนักลงทุนใหเขามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นจากการเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของแต
ละประเทศ
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อยางไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้ํามันในตลาดโลกในป 2556 ยังมีความ
ผันผวนและมีความไมแนนอนจากหลายปจจัยซึง่ จะสงผลตอเศรษฐกิจไทย อาทิการชลอตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศของจี น และอิ น เดี ย นโยบายทางการเงิ น ต า งๆของกลุ ม ประเทศที่ กํ า ลั ง ฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ เช น
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ซึ่งจะมีผลตอคาเงินบาทไทยที่แข็งคาขึ้นเนื่องจากการไหลเขาของเงินทุนตางประเทศ
เปนตน
อนึ่ง ในป 2555 ปตท.สผ.ไดติดตามภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ํามันอยางใกลชิด
และทบทวนแผนการดําเนินงาน ตลอดจนแผนการลงทุน ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
ดานการสํารวจ ปตท.สผ. ไดดําเนินกิจกรรมการสํารวจในโครงการตางๆทั้งใน
ประเทศไทยและโครงการต า งประเทศอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ประเมิ น ศั ก ยภาพและเพิ่ ม ปริ ม าณสํ า รอง
ปโตรเลียมของโครงการ โดยในป 2555 ปตท.สผ. มีการดําเนินกิจกรรมสํารวจในโครงการตางๆ อาทิ
โครงการพี ที ที อี พี ออสตราเลเชี ย เสร็ จ สิ้ น การสํ า รวจคลื่ น ไหว
สะเทือนสามมิติและการเจาะหลุมประเมินผล Maple-2 ในแหลง Cash-Maple ซึ่งตั้งอยูในทะเลติมอร
ประเทศออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมป 2555 โดยพบกาซธรรมชาติเพิ่มเติมจากหลุม Cash-2 ที่ขุดไปเมื่อ
ปลายป 2554 โดยมีอัตราการไหลของกาซธรรมชาติประมาณ 30 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และคอนเดนเสท
696 บารเรลตอวัน ขณะนี้อยูระหวางการศึกษาวิเคราะหศักยภาพเชิงพาณิชยของแหลง
โครงการพมาเอ็ม 3 และ เอ็ม11 ซึ่งตั้งอยูในอาวเมาะตะมะ ทางตอน
ใตของเมืองยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ขณะนี้อยูในชวงขยายระยะเวลาสํารวจ 7 ป เพื่อ
ดําเนินการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชยโดยมีการเตรียมการเจาะหลุมประเมินผล และในสวนของแปลงน้ํา
ลึกเอ็ม 11 ขณะนี้อยูในระหวางการเตรียมการเจาะหลุมสํารวจ
โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ขณะนี้อยูในระหวางศึกษาและวิเคราะห
ทางธรณีวิทยาเพิ่มเติมเพื่อประเมินศักยภาพ และกําหนดตําแหนงหลุมสํารวจหลุมที่ 2 (หลุมสํารวจน้ําตื้น)
ซึ่งคาดวาจะดําเนินการขุดเจาะในป 2556
โครงการแอลจี เ รี ย ฮาสสิ เบอร ราเคซ มี แ ผนการเจาะสํ า รวจใน
ระยะแรก จํานวน 9 หลุม ดําเนินการเจาะหลุมสํารวจไปแลว 7 หลุม โดยพบน้ํามันดิบจํานวน 6 หลุม ขณะนี้
อยู ร ะหว า งการเจาะหลุ ม สํ า รวจที่ เ หลือ ตามแผนอย า งต อ เนื่ อ งในต น ป 2556 เพื่ อ ยื น ยั น ศั ก ยภาพทาง
ปโตรเลียม
โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี เสร็จสิ้น Winter Evaluation
Program (WEP) ประจําป 2554 - 2555 โดยเจาะหลุมประเมินผลแลวเสร็จ 161 หลุม และไดทําการวัด
คลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และ 4 มิติ ในแหลง Leismer, Thornbury และ Hangingstone เพื่อนําขอมูล
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ไปใชในการประเมินการผลิตของแหลง Leismer และประเมินศักยภาพ เพื่อการผลิตของแหลง Thornbury
และ Hangingstone ตอไป
ในไตรมาส 4 ป 2555 เตรียมงาน Winter Evaluation Program ประจําป
2555-2556 รวมถึงการวางตําแหนงของหลุมประเมินผลและกําหนดพื้นที่การวัดคลื่นไหวสะเทือน โดยมี
จุดประสงคเพื่อพัฒนาเพิ่มเติมในแหลง Leismer, Corner และ Thornbury โดยมีจํานวนหลุมเจาะที่คาด
วาจะเจาะทั้งสิ้น 92 หลุม และการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และ 4 มิติ ทั้งสิ้น 134 ตารางกิโลเมตร
ดานการพัฒนาโครงการ ปตท.สผ. ไดเรงพัฒนาโครงการตางๆ เพื่อใหบริษัทฯ
สามารถเริ่มการผลิตปโตรเลียมไดตามแผนการดําเนินการของบริษัทฯ อาทิ
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย เสร็จสิ้นการเจาะหลุมผลิต 3 หลุม
และหลุมอัดกาซ (Gas injection well) 1 หลุม ในเดือนกรกฎาคม 2555 และไดนําเรือ FPSO เขาสูแหลง
มอนทาราในเดือนพฤศจิกายน 2555 ขณะนี้ไดดําเนินงานเชื่อมตอและทดสอบระบบ และเตรียมความ
พรอมสําหรับการผลิต
สวนการดําเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยนั้น
นับตั้งแตเกิดเหตุการณฯ จนถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 ป 2555 บริษัทฯ ไดรับคาสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 212 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา (ดอลลาร สรอ.) และอยูระหวางการเรียกรองคาสินไหมทดแทนในสวนที่เหลือตอไป
โดยมีความคืบหนาเปนลําดับ
สําหรับการเรียกรองคาชดเชยจากเหตุการณน้ํามันรั่วไหลจากแหลงมอน
ทาราโดยรัฐบาลอินโดนีเซียนั้น บริษัทฯยังคงเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการที่จะ
พิสูจนหลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรตอไป
โครงการพมาซอติกา เมื่อตนป 2555 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ไดมีการลงนามในสัญญารวมทุน (Joint Operating Agreement) กับ Myanmar Oil and
Gas Enterprise (MOGE) โดย MOGE เขาถือสัดสวนรอยละ 20 ในโครงการซอติกา ซึ่งเปนไปตามสัญญา
Production Sharing Contract ทั้งนี้ ปตท.สผ.อ. ถือสัดสวนรอยละ 80 และยังคงเปนผูดําเนินการใน
โครงการนี้ตอไป ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงานกอสรางแทนผลิตหลัก งานกอสรางแทนหลุมผลิตและ
โครงขายทอสงกาซธรรมชาติระหวางแทน งานกอสรางทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงทะเล งานกอสรางทอ
สงกาซธรรมชาติ และอุปกรณการผลิตที่เกี่ยวของบนบก ซึ่งมีความคืบหนากวารอยละ 63 โดยบริษัทฯ
คาดวาจะจัดสงกาซธรรมชาติไดภายในตนป 2557
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ในป 2555 มีเปาหมายในการ
เจาะหลุมผลิตทั้งหมด 4 หลุม เสร็จสิ้นการเจาะหลุมผลิตไปแลวจํานวน 3 หลุม พบอัตราการไหลของ
น้ํามันดิบ 4,000 บารเรลตอวัน ขณะนี้อยูระหวางเจาะหลุมผลิตที่ 4 และอยูระหวางการดําเนินงานกอสราง
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กระบวนการผลิตและระบบทอขนสง (EPC1) และงานกอสรางที่พักอาศัย และสาธารณูปโภค (EPC2) ใน
พื้นที่พัฒนา ทั้งนี้บริษัทฯ คาดวาจะสามารถเริ่มการผลิตไดภายในป 2557
โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ในสวนของแหลง Corner ได
มีการขยายเวลาการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับแผนพัฒนาและงบประมาณโดยรวม เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดของเงินลงทุนและการกอสรางอุปกรณในกระบวนการผลิต โดยคาดวาจะมีการทํา Final
Investment Decision (FID) ในป 2556 และเริ่มการผลิตไดภายในป 2559
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน บริษัท PTTEP Africa
Investment Limited หรือ PTTEP AI (บริษัทยอยของ ปตท.สผ.) ประสบความสําเร็จในการซื้อบริษัท Cove
ในเดือนสิงหาคมป 2555 ทําให PTTEP AI มีสัดสวนในการรวมทุนรอยละ 8.5 ในโครงการโมซัมบิก โรวูมา
ออฟชอร แอเรีย วัน โดยมีบริษัท Anadarko เปนผูดําเนินการ
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน เปนแหลงกาซธรรมชาติ
ขนาดใหญ ในประเทศโมซัมบิก ซึ่งไดมีการสํารวจและคนพบกาซธรรมชาติแลว โดยคาดวาจะมีปริมาณ
สํารอง (Resources) กวา 65 ลานลานลูกบาศกฟุต (Trillion Cubic Feet - TCF) และมีศักยภาพในการ
พัฒนาไปสูการผลิตกาซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) หลังจากที่ PTTEP AI ไดเขาเปนผู
รวมทุน ทางโครงการฯ ไดมีความคืบหนาที่สําคัญในการพัฒนา โดยกลุมบริษัทรวมทุนไดจัดจางบริษัท
รับเหมาเพื่อใหออกแบบทางวิศวกรรม (Front End Engineering Design: FEED) 2 ดาน ไดแก ดานการ
กอสรางโรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลวบนบก และดานการติดตั้งอุปกรณการผลิตและทอสงกาซนอกชายฝง
นอกจากนี้ Anadarko ซึ่งเปนผูดําเนินการในโครงการโมซัมบิก โรวูมา
ออฟชอร แอเรีย วัน ไดทําขอตกลงเบื้องตน (HOA: Heads of Agreement) กับบริษัท Eni ซึ่งเปนผูดําเนินการ
ของโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย โฟร โดยจะประสานงานในการดําเนินงานพัฒนาแหลงกาซฯ
นอกชายฝง และรวมมือกันวางแผนและพัฒนาการกอสรางโรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลวบนบก ที่เขต
อุตสาหกรรม Cape Afugi ในเมือง Cabo Delgado ทางตอนเหนือของประเทศโมซัมบิก
ดานการผลิต ปตท.สผ. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อรักษากําลังการผลิตใน
ปจจุบัน และเพิ่มกําลังการผลิตจากโครงการใหมๆ อาทิ
โครงการบงกช เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 แหลงบงกชใต สามารถ
ผลิตกาซธรรมชาติไดที่ 320 ลานลูกบาศกฟุตตอวันตามที่กําหนดในสัญญาซื้อ-ขายกับ ปตท. และผลิตคอน
เดนเสทไดที่ระดับ 9,000 บารเรลตอวัน สําหรับแหลงบงกชเหนือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 สามารถ
สรางสถิติการผลิตคอนเดนเสทไดสูงสุดที่ปริมาณ 25,019 บารเรลตอวัน และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2555 ยัง
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เปนวันที่แหลงบงกชเหนือ ประสบความสําเร็จในการผลิตคอนเดนเสทไดครบ 100 ลานบารเรล โดยในป
2555แหลงบงกชเหนือ สามารถผลิตกาซธรรมชาติเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 596 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
ดังนั้น การผลิตกาซธรรมชาติโดยรวมของโครงการบงกชในปจจุบัน( ซึ่ง
ประกอบดวยแหลงบงกชเหนือ และแหลงบงกชใต) จึงมีกําลังการผลิตสูงขึ้นถึง 900 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
ทําใหสามารถสนองตอบความตองการใชกาซธรรมชาติของประเทศไทยไดถึง 20 %
โครงการเอส1 มีอัตราการผลิตน้ํามันดิบสูงสุดอยูที่ 35,176 บารเรลตอ
วันในเดือนธันวาคม 2555 ซึ่งเปนสถิติการผลิตน้ํามันดิบที่สูงสุดตั้งแตโครงการเริ่มดําเนินการ โดยมีอัตรา
การผลิตน้ํามันดิบเฉลี่ยในป 2555 อยูที่ประมาณ 28,000 บารเรลตอวัน
โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี แหลง Leismer มีปริมาณ
การผลิต Bitumen เฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 ป 2555 ที่ประมาณ 15,700 บารเรลตอวัน โดยมีหลุมเพื่อการผลิต
จํานวน 22 คูหลุม (หลุมอัดไอน้ําและหลุมผลิต) จาก 4 well pad และปริมาณบิทูเมนที่ผลิตตั้งแตเริ่มตน
การผลิต รวม 9 ลานบารเรลในเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา ในสวนของ well pad ที่ 5 นั้นจะพรอมเขาสู
กระบวนการผลิตไดในไตรมาสที่ 4 ป 2556
ในสวนของแผนการขยายกําลังการผลิต (Leismer Expansion) ยังคงอยู
ในขั้นตอนการวางตําแหนง well pad และศึกษาในรายละเอียดของอุปกรณที่จะติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อรองรับ
อัตราการผลิตที่ขยายเปน 40,000 บารเรลตอวัน รวมถึงการเตรียมขออนุมัติจาก Energy Resources
Conservation Board (ERCB)
โครงการโอมาน 44 มีการคนพบน้ํามันดิบเพิ่มเติมจากการเจาะหลุม
พัฒนาและหลุมประเมินผลจากแหลงมูรฮาเมียรและแหลงใหมทางตอนใตของโครงสรางชามส-อี (ShamsE South) ทําใหอัตราการผลิตเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 ป 2555 เพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ 1,500 บารเรลตอวัน
เปนประมาณ 4,600 บารเรลตอวัน โดยในป 2555 โครงการโอมาน 44 มีอัตราการผลิตน้ํามันดิบและคอน
เดนเสทเฉลี่ ย ประมาณ 2,960 บาร เ รลต อ วั น และก า ซธรรมชาติ 42 ล า นลู ก บาศก ฟุ ต ต อ วั น และได
ดําเนินการกอสรางและทดสอบระบบตามมาตรฐานวิศวกรรมของทอสงจากหลุมผลิต Shams-9ST ไปยัง
หนวยผลิตหลักของแหลง Shams โดยไดเริ่มทําการผลิตกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทจากหลุม Shams9ST เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2555
โครงการเวียดนาม 16-1 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 โครงการฯ ได
เริ่มทําการผลิตน้ํามันดิบ จากแทนขุดเจาะ WHP-H4 (Wellhead Platform) ที่ 2 ในแหลงเทจั๊กจั๋ง (Te Giac
Trang Field) ทําใหสามารถเพิม่ การผลิตน้ํามันดิบจาก 41,000 บารเรลตอวันเปนประมาณ 55,000 บารเรล
ตอวัน
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ดานการบริหารและกลั่นกรองการลงทุน ปตท.สผ. ไดมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องในดานการบริหารและกลั่นกรองการลงทุน (Portfolio Management) จุดมุงหมายเพื่อใหการลงทุน
มีความเหมาะสมทั้งในดานการสรางมูลคาเพิ่มใหแกโครงการและการบริหารความเสี่ยง โดยมีการศึกษา
วิเคราะหปจจัยและผลกระทบในการลงทุนอยางสม่ําเสมอใหทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงทุน รวมทั้งมีการทบทวนกลุม
ประเทศเปาหมาย (Focused Countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุมประเทศตามโอกาส ความ
เหมาะสมและใหสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายที่บริษัทตั้ งไว โดยวิเคราะหจากป จจั ยตางๆ อาทิ
ศักยภาพทางปโตรเลียม ปจจัยทางภูมิศาสตร การแบงผลประโยชนกับภาครัฐ ความเสี่ยงทั้งดานการเมือง
และการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งความไดเปรียบในการแขงขัน
การเขารวมทุนในแปลงเอ็ม11 ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน
มาร ของบริษัท Total และ JX NOEX ปตท.สผ.อ. ไดคัดเลือกบริษัท Total E&P Myanmar (Total) และ
บริษัท JX Nippon Oil & Gas Exploration (Myanmar) Limited (JX Myanmar) เขาเปนผูรวมทุนในแปลง
เอ็ม11 ในสัดสวนรอยละ 40 และ 15 ตามลําดับ ทั้งนี้ ปตท.สผ.อ. จะยังคงเปนผูดําเนินการและถือสิทธิการ
รวมทุนในสัดสวนรอยละ 45 ในโครงการนี้ โดยการเขารวมทุนดังกลาวจะมีผลบังคับเมื่อไดรับการอนุมัติ
จากรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ทั้งนี้ การสรรหาผูเขารวมทุนดังกลาว เปนสวนหนึ่งของกล
ยุทธในการบริหารการลงทุน (Portfolio management) และการบริหารความเสี่ยง
การเขาซื้อบริษัท Cove Energy Plc. ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
ปตท.สผ. โดย PTTEP AI (บริษัทยอยของ ปตท.สผ.) ไดประกาศการทําคําเสนอซื้อหุนสามัญที่ออกแลวและ
ยังไมไดออกทั้งหมดของบริษัท Cove ที่ราคา 240 เพนซ (สกุลเงินปอนดสเตอลิง) ตอหุน คิดเปนมูลคา
ประมาณ 1,221.4 ลานปอนดสเตอลิง โดยบริษัท Cove มีสินทรัพยหลักคือ การถือครองสัดสวนรอยละ 8.5
ในแปลงสัมปทาน Rovuma Offshore Area 1 สาธารณรัฐโมซัมบิก นอกจากนี้ Cove ยังถือสัดสวนรอยละ
10 ในแปลงสัมปทาน Rovuma Onshore Area สาธารณรัฐโมซัมบิก และถือสัดสวนรอยละ 10-25 ในแปลง
สัมปทานน้ําลึกอีก 7 แปลงในประเทศเคนยา
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 PTTEP AI ไดประสบความสําเร็จในการซื้อหุน
บริษัท Cove โดยบรรลุเงื่อนไขตามคําเสนอซื้อครบถวนแลว และตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2555 PTTEP AI
ไดเริ่มกระบวนการบังคับซื้อหุนที่เหลืออยูจากผูถือหุนของ Cove ที่ยังไมไดตอบรับคําเสนอซื้อ โดยในวันที่
5 ตุลาคม 2555 (วันสุดทายของการบังคับซื้อหุน) PTTEP AI มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 100
อนึ่ง ในวันที่ 18 กันยายน 2555 ตลาดหลักทรัพยลอนดอน (London
Stock Exchange) ไดประกาศยกเลิกการซื้อขายหุนของบริษัท Cove ในตลาดหลักทรัพย Alternative
Investment Market (AIM)
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11.2.2 ผลการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ปตท.สผ.ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย
(Thai Financial Reporting Standards: TFRS) และไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ประกาศ
แลวแตมีผลบังคับใชในป 2556 มาปรับใชกอน ไดแกมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งระบุใหกิจการกําหนดสกุลเงิน
ที่ใชในการดําเนินงาน (Functional Currency) รวมถึงการนํา IFRS บางฉบับมาปฏิบัติกอน (Early
Adoption) ไดแก มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือ
ทางการเงิน
ปตท.สผ. ไดกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน (Functional Currency) เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา (ดอลลาร สรอ.) ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ตาม เพื่อการนําสงงบ
การเงินใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการคา บริษัทจําเปนตองนําเสนองบ
การเงินที่แปลงคาจากสกุลเงินดอลลาร สรอ. เปนสกุลเงินบาท (สกุลเงินที่ใชในการนําเสนองบการเงิน Presentation Currency)
บริษัทฯ วิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินเปรียบเทียบรายป สรุปไดดังตอไปนี้
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบรายป
หนวย: ลานดอลลาร สรอ.

ตารางสรุปผลการดําเนินงานรวม
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไรจากการดําเนินงาน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
กําไรตอหุนปรับลด

2555
7,021
(3,826)
3,195
5
3,200
(1,354)
1,846
0.55

กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ
กําไร (ขาดทุน) จากรายการ Non-Recurring
กําไรสําหรับงวด

1,999
(153)
1,846
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หนวย: ลานบาท

2554
2555
2554
5,685 218,137 173,375
(3,072) (118,846) (93,657)
2,613
99,291 79,718
2
145
75
2,615
99,436 79,793
(1,147) (42,120) (35,045)
1,468
57,316 44,748
0.44
17.08
13.48
1,659
(191)
1,468
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ผลการดําเนินงานกอนตรวจสอบ (Unaudited) สําหรับป 2555 ปตท.สผ.และบริษัทยอย
มีกําไรสุทธิรวม 1,846 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 57,316 ลานบาท) คิดเปนกําไรตอหุนปรับลด 0.55
ดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 17.08 บาท) มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 378 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ
26 เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิสําหรับป 2554 จํานวน 1,468 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 44,748
ลานบาท) คิดเปนกําไรตอหุนปรับลด 0.44 ดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 13.48 บาท) ปตท.สผ.และบริษัท
ยอยมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on shareholders’ equity) ป 2555 อยูที่รอยละ
21.68
อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาแลว กําไรสุทธิสําหรับ ป 2555 จํานวน 1,846 ลานดอลลาร
สรอ.นี้ ประกอบดวย กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ จํานวน 1,999 ลานดอลลาร สรอ. และขาดทุน
จากรายการ Non-Recurring จํานวน 153 ลานดอลลาร สรอ.
สําหรับผลการดําเนินงานปกติสําหรับป 2555 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีกําไรจากการ
ดําเนินงานตามปกติสําหรับปนี้จํานวน 1,999 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น 340 ลานดอลลาร สรอ. หรือ
คิดเปนรอยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 ที่มีกําไรจากการดําเนินงานปกติที่ 1,659 ลานดอลลาร
สรอ. ปตท. สผ. และบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทน (กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ) ตอสวนของผูถือ
หุน (Return from normal operation on shareholders’ equity) สําหรับ ป 2555 อยูที่รอยละ 23.49
สําหรับป 2555 ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 7,021 ลานดอลลาร สรอ.
(เทียบเทา 218,137 ลานบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 จํานวน 5,685 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา
173,375 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 1,336 ลานดอลลาร สรอ.หรือรอยละ 24 โดยสวนใหญเกิดจากรายไดจาก
การขายเพิ่มขึ้น 1,249 ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งเปนผลจาก
(1) ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินดอลลาร สรอ. สําหรับป 2555 เพิ่มขึ้นเปน 64.86 ดอลลาร

สรอ.ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตามราคาน้ํามันโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคา
ขายผลิตภัณฑเฉลี่ยสําหรับป 2554 ที่ 55.49 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ
(2) ปริมาณการขายเฉลี่ยใน ป 2555 เพิ่มขึ้น เปน 275,923 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ยใน ป 2554 ที่ 265,047 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน
โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากผลสุทธิของ
 โครงการบงกช: ปริมาณการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทเพิ่มขึ้นจากแหลงบงกชใตที่

เริ่มมีการผลิตตามกําหนดในสัญญาซื้อขายในเดือนมิถุนายน 2555 อยางไรก็ตาม แหลง
บงกชเหนือมีปริมาณการขายกาซธรรมชาติลดลงเนื่องจากมีการหยุดผลิต ในระหวาง ป
2555
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 โครงการเวียดนาม 16-1: ปริมาณการขายน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นใน ป 2555 เนื่องจากมีการเรงการ

ผลิตจากหลุมใหมจํานวน 8 หลุม ในขณะที่ในป 2554 เริ่มมีการผลิตในไตรมาส 3 เปนไตร
มาสแรก
 โครงการเอส1: ปริ ม าณการขายน้ํ า มั น ดิ บ เพิ่ ม ขึ้ น จากหลุ ม การผลิ ต ใหม แ ละจากการใช

เทคนิค Beam Pump ในการผลิตน้ํามันดิบมากขึ้น
อยางไรก็ตาม
 โครงการอาทิ ตย เ หนื อ: ปริ ม าณการขายก า ซธรรมชาติ และคอนเดนเสทลดลง เนื่ อ งจาก

โครงการอาทิตยเหนือไดหยุดการผลิตตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2554
 โครงการอาทิตย: ปริมาณการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตยลดลง

ซึ่ ง เป น ไปตามปริ ม าณการส ง มอบก า ซธรรมชาติ ต ามสั ญ ญาซื้ อ ขาย (Daily Contract
Quantity)
ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีรายไดจากการบริการทอขนสงกาซเพิ่มขึ้นซึ่งเปนรายไดตาม
สัดสวนใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company LLC
(TPC)

สําหรับป 2555 ปตท.สผ.และบริษัทยอย มีรายไดอื่นๆ เพิ่มขึ้น จํานวน 60 ลานดอลลาร
สรอ. สาเหตุหลักเนื่องจากในป 2555 มีการรับรูคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณในแหลงมอนทารา
เพิ่มขึ้น โดยในป 2555 มีการรับรูคาสินไหมทดแทนดังกลาวเพิ่มเติม จํานวน 92 ลานดอลลาร สรอ.
ในขณะที่มีการรับรูคาสินไหมดังกลาวจํานวน 36 ลานดอลลาร สรอ.ในป 2554
ปตท.สผ.และบริษัทยอย มีคาใชจายในป 2555 รวมทั้งสิ้น 3,826 ลานดอลลาร สรอ.
(เทียบเทา 118,846 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 754 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 25 เมื่อเทียบกับ
ป 2554 จํานวน 3,072 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 93,657 ลานบาท) สวนใหญเปนผลสุทธิจาก
(1) คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้นจํานวน 257 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญ

เพิ่มขึ้นจาก โครงการบงกช และ โครงการเอส 1 ตามสินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ยังเพิ่มขึ้นจาก โครงการเวียดนาม 16-1 ที่มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2555 มีการ
ผลิตเต็มป และมีสินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มขึ้น
(2) ในป 2555 มีการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจํานวน 204 ลานดอลลาร สรอ. จาก

โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ในแหลงมอนทาราโดยสวนใหญมสี าเหตุมาจากตนทุนโครงการ
ที่เพิ่มสูงขึ้น การเลื่อนและการปรับปรุงแผนการผลิต
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(3) คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียมเพิ่มขึ้นจํานวน 143 ลานดอลลาร สรอ. ตาม

รายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น
(4) คาใชจายการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจํานวน 81 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญจากตนทุนสารละลายบิ

ทูเมน ของโครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ตามปริมาณการขายบิทูเมนที่เพิ่มขึ้น
(5) ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 63 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญมาจาก
 ดอกเบี้ยของบริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอรเนชั่นแนล ไฟแนนซ จํากัด จากการออกและ

เสนอขายหุ น กู จํ า นวน 500 ลานดอลลาร สรอ. และจากการกู เ งิ นรวมจํา นวน 475 ลา น
ดอลลารแคนาดา ในไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ป 2555
 ดอกเบี้ยของบริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร อินเวสทเมนต จํากัดจากการกูเงินจํานวน 950 ลาน

ปอนดสเตอรลิง เพื่อซื้อหุนบริษัท Cove Energy Plc.
สําหรับ ป 2555 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีภาษีเงินไดจํานวน 1,354 ลานดอลลาร
สรอ. (เทียบเทา 42,120 ลานบาท) เพิ่มขึ้นจํานวน 207 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 18 เมื่อเทียบกับ
ป 2554 จํานวน 1,147 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 35,045 ลานบาท) เนื่องจากภาษีเงินไดใน
ตางประเทศ และภาษีเงินไดปโตรเลียมที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเปนรายการ Non-Recurring ลดลง
สําหรับรายการ Non-Recurring ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีขาดทุนจากรายการ NonRecurring สําหรับป 2555 จํานวน 153 ลานดอลลาร สรอ. ขาดทุนลดลงจํานวน 38 ลานดอลลาร สรอ.
หรือรอยละ 20 จากป 2554 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จํานวน 191 ลานดอลลาร สรอ.
สวนใหญเกิดจากผลสุทธิของ
(1) ภาษี เ งิ น ได ที่ เ กิ ด จากผลกระทบของอั ต ราแลกเปลี่ ย นของป 2555 ลดลงจํ า นวน 173 ล า น

ดอลลาร สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่หนี้สินภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีลดลงซึ่งเปนผลมาจากสินทรัพยที่เปนฐานภาษีซึ่งถูกแปลงคาเปนเงินดอลลาร สรอ.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2555 มีจํานวนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยที่ถูกแปลงคาเปน
สกุ ล เงิ น ดอลลาร สรอ. ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2554 เนื่ อ งจากค า เงิ น บาทแข็ ง ค า ขึ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับเงินดอลลาร สรอ. ทําใหคาเสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงินดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น
และส ง ผลให ภ าษี เ งิ น ได ใ นอนาคตลดลงจํ า นวน 35 ล า นดอลลาร สรอ. ในขณะที่
ป 2554 ภาษีเงินไดที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวมีผลทําใหภาษีเงินไดใน
อนาคตเพิ่มขึ้นจํานวน 138 ลานดอลลาร สรอ.
(2) ผลกระทบสุทธิจากอุบัติเหตุในแหลงมอนทาราเพิ่มขึ้นจํานวน 61 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก

การรับรูคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณในแหลงมอนทาราเพิ่มขึ้น โดยในป 2555 มีการรับรูคา
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สินไหมทดแทนดังกลาวเพิ่มเติม จํานวน 92 ลานดอลลาร สรอ. ในขณะที่มีการรับรูคาสินไหม
ดังกลาวจํานวน 36 ลานดอลลาร สรอ.ในป 2554
(3) ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศลดลง 41 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเกิดจากใน ป

2555 ปตท.สผ. และบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศจํานวน 24 ลาน
ดอลลาร สรอ. ในขณะที่ ป2554 มีการรับรูขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ จํานวน
65 ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งสวนใหญเกิดจากเงินกูที่เปนเงินสกุลเงินดอลลาร สรอ. ของบริษัท พีทีที
อีพี แคนนาดา จํากัด
ในขณะที่
(4) ในป 2555 มีการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจํานวน 204 ลานดอลลาร สรอ. จาก

โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ในแหลงมอนทาราโดยสวนใหญมสี าเหตุมาจากตนทุนโครงการ
ที่เพิ่มสูงขึ้น การเลื่อนและการปรับปรุงแผนการผลิต
(5) ผลประโยชนทางภาษีที่รัฐบาลออสเตรเลียใหผูลงทุนสามารถหักคาใชจายไดในอัตรารอยละของ

เงินลงทุน (Augmentation) ลดลง 50 ลานดอลลาร สรอ. โดย ป 2555 ไมมีการรับรูผลประโยชน
ดังกลาวเพิ่มเติมซึ่งเปนผลมาจากไดมีการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในป 2555
ในขณะที่ ป 2554 ไดรับรูผลประโยชนทางภาษีนี้จํานวน 50 ลานดอลลาร สรอ.
11.2.3 ฐานะการเงิน
หนวย: ลานดอลลาร สรอ.
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
สินทรัพยรวม
19,637
14,131
601,513
447,842
สินทรัพยหมุนเวียน
4,031
2,737
123,483
86,764
สินทรัพยไมหมุนเวียน
15,606
11,394
478,030
361,078
หนี้สินรวม
8,926
7,819
273,409
247,818
หนี้สินหมุนเวียน
2,375
3,139
72,749
99,504
หนี้สินไมหมุนเวียน
6,551
4,680
200,660
148,314
สวนของผูถือหุน
10,711
6,312
328,104
200,024
รวมหนีส้ ินและสวนของผูถ ือหุน
19,637
14,131
601,513
447,842
สําหรับฐานะการเงินของ ปตท.สผ.และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปตท.สผ.
และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทัง้ สิ้น 19,637 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 601,513 ลานบาท) เพิ่มขึ้น
จํานวน 5,506 ลานดอลลาร สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 จํานวน 14,131 ลานดอลลาร สรอ.
(เทียบเทา 447,842 ลานบาท) สวนใหญเปนผลจาก
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(1) สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น 2,673 ลานดอลลาร สรอ.สาเหตุหลักมาจากสินทรัพยไมมีตัวตนและ

คาความนิยมจํานวน 2,609 ลานดอลลาร สรอ. ที่ไดจากการซื้อบริษัท Cove Energy Plc.
(2) สินทรัพยสุทธิเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมเพิ่มขึ้นจํานวน 1,670 ลานดอลลาร สรอ. สวน

ใหญเปนผลจากสินทรัพยเพื่อการผลิตปโตรเลียมของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการ
บงกช โครงการอาทิตย และโครงการซอติกา
(3) สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จํานวน 1,294 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเพิ่มขึ้นจากเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 941 ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งเปนผลจากกระแสเงินสดรับจากการ
ดําเนินงาน การเพิ่มทุน และจากการออกหุนกูและการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน สุทธิจากเงิน
สดจายชําระเพื่อการลงทุนเพิ่มในสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม และการจายชําระ
เงินคาซื้อหุนสามัญของบริษัท Cove Energy Plc. รวมถึงการจายชําระคืน หุนกู และเงินกูจาก
สถาบันการเงิน และการจายเงินปนผลสําหรับครึ่งปหลังของป 2554 และครึ่งปแรกของป 2555
นอกจากนี้ลูกหนี้บริษัทใหญเพิ่มขึ้น จํานวน 386 ลานดอลลาร สรอ.
สิ น ทรัพ ย ห มุน เวีย นของ ปตท.สผ. และบริษั ท ยอ ย ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 25 55
สวนใหญประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้บริษัทใหญ ลูกหนี้การคา และพัสดุ
คงเหลือ สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สวนใหญประกอบดวย สินทรัพยเพื่อการ
สํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย มในโครงการร ว มทุ น ซึ่ ง อยู ภ ายใต บั ญ ชี ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน และ สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยปตท.สผ.และบริษัทยอยมีอัตราสวน
สภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อยูที่ 1.7 เทา
ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 8,926 ลานดอลลาร สรอ.(เทียบเทา 273,409 ลาน
บาท) เพิ่มขึ้นจํานวน 1,107 ลานดอลลาร สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนจํานวน 7,819 ลานดอลลาร
สรอ. (เทียบเทา 247,818 ลานบาท) สวนใหญเปนผลสุทธิจาก
(1) หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 595 ลานดอลลาร สรอ.สวนใหญเกิดจากการซื้อหุนสามัญ

ของบริษัท Cove Energy Plc.
(2) เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 474 ลานดอลลาร สรอ.สวนใหญจากการกู

เงินในสกุลดอลลารแคนาดาจํานวน 475 ลานดอลลารแคนาดาของบริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา
อินเตอรเนชั่นแนล ไฟแนนซ จํากัด
(3) ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิตเพิ่มขึ้น 367 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญจาก

โครงการบงกช โครงการอาทิตย และโครงการคอนแทร็ค 4
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(4) หุนกูเพิ่มขึ้น จํานวน 266 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญจากการออกและเสนอขายหุนกู จํานวน

500 ลานดอลลาร สรอ. ของบริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอรเนชั่นแนล ไฟแนนซ จํากัด สุทธิกับ
การจายชําระคืนหุนกูสกุลเงินบาทในระหวางป 2555
อยางไรก็ตาม
(5) หนี้สินหมุนเวียนลดลง 764 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเกิดจากหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปลดลง 524 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากการจายชําระคืนหุนกูสกุลเงินบาท
นอกจากนี้เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 316 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากไดมีการ
ชําระคืนในระหวางป 2555
โครงสรางเงินทุนบริษทั
ออกตั๋วแลกเงิน
ปตท.สผ. ไดดําเนิน“โครงการกูเงินระยะสั้นของ ปตท.สผ.” โดยการออกและเสนอขาย
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นในประเทศไทยใหกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งการออกตั๋วแลกเงิน
ระยะสั้นดังกลาวอยูในวงเงินแบบสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) จํานวน 50,000 ลานบาทที่ไดรับ
อนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ 2552 และเดือนพฤศจิกายน 2553
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไมมีตั๋วแลกเงินคงคาง
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
 ในเดื อนกุ ม ภาพั นธ 2555 ปตท.สผ. ไดลงนามในสั ญญาเงิ น กูแบบสิน เชื่อหมุ น เวีย น (Revolving
Credit) ไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ์จํานวน 20,000 ลานบาท สัญญาเงินกูนี้มีระยะเวลาเบิกใช
เงินกู 5 ป โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ THBFIX บวกรอยละ 1.1 ตอป ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเบิก
ใชเงินกูหากมียอดเงินกูคงคาง ผูกูและผูใหกูอาจตกลงใหเปลี่ยนเงินกูคงคางเปนหนี้เงินกูระยะยาว
(Term loan) อายุ 5 ปไดโดยมีอัตราดอกเบี้ยแลวแตจะตกลง วงเงินกูนี้จะนําไปใชในกิจการทั่วไปของ
บริษัทฯ การทําสัญญากูเงินดังกลาวอยูในวงเงินคงเหลือจํานวน 68,250 ลานบาทที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2553 และ 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไมมียอดเงินกูคงคาง
 ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัท PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ไดลง
นามในสัญญาเงินกูระยะสั้นแบบไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิจํานวน 950 ลานปอนดสเตอรลิง
และมี ปตท.สผ.เปนผูค้ําประกันเงินกูทั้งจํานวน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินกูไปใชในการทําคําเสนอ
ซื้อหุน Cove Energy Plc. เงินกูดังกลาวมีอายุ 1 ป และมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อัตราดอกเบี้ย
LIBOR บวกรอยละ 0.85 ตอปสําหรับเดือนที่ 1 - 6 อัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกรอยละ 1.25 ตอป
สําหรับเดือนที่ 7 – 9 และอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกรอยละ 1.85 ตอปสําหรับเดือนที่ 10 – 12 การทํา
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สัญญากูเงินดังกลาวอยูในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2555 ทั้งนี้ PTTEPO
ไดเบิกเงินกูดังกลาวเต็มจํานวนในเดือนสิงหาคม 2555 และชําระคืนเงินกูทั้งหมดแลวในเดือน
ธันวาคม 2555
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทพีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอรเนชั่นแนล ไฟแนนซ จํากัด (PTTEP CIF) ไดลง
นามในสัญญาเงินกูแบบไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ์จํานวน 300 ลานดอลลารแคนาดา โดยมี
ปตท.สผ. เปนผูค้ําประกันเงินกูทั้งจํานวน เงินกูดังกลาวมีอายุ 5 ป และมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อัตรา
ดอกเบี้ย CDOR บวกรอยละ 1.7 ตอป ทั้งนี้ในเดือนพฤษภาคม 2555 PTTEP CIF ไดเบิกเงินกู
ดังกลาวเต็มจํานวนแลว เงินกูนี้ไดนําไปใชในการชําระหนี้ที่ครบกําหนด รายจายที่เปนทุน และ/หรือ
กิจการทั่วไปของบริษัทฯ การทําสัญญากูเงินดังกลาวอยูในวงเงินคงเหลือจํานวน 48,250 ลานบาท ที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินกูคงคาง
ทั้งสิ้น 300 ลานดอลลารแคนาดา
 ในเดือนเมษายน 2555 บริษัทพีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอรเนชั่นแนล ไฟแนนซ จํากัด (PTTEP CIF) ได
ลงนามในสัญญาเงินกูแบบไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ์จํานวน 75 ลานดอลลารแคนาดา โดยมี
ปตท.สผ.เปนผูค้ําประกันเงินกูทั้งจํานวน เงินกูดังกลาวมีอายุ 5 ป และมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อัตรา
ดอกเบี้ย CDOR บวกรอยละ 1.9 ตอป ทั้งนี้ในเดือนพฤษภาคม 2555 PTTEP CIF ไดเบิกเงินกู
ดังกลาวเต็มจํานวนแลว เงินกูนี้ไดนําไปใชในการชําระหนี้ที่ครบกําหนด รายจายที่เปนทุน และ/หรือ
กิจการทั่วไปของบริษัทฯ การทําสัญญากูเงินดังกลาวอยูในวงเงินคงเหลือจํานวน 38,950 ลานบาท ที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินกูคงคาง
ทั้งสิ้น 75 ลานดอลลารแคนาดา
 ในเดือนสิงหาคม 2555 บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอรเนชั่นแนล ไฟแนนซ จํากัด (PTTEP CIF) ได
ลงนามในสัญญาเงินกูแบบไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิจํานวน 100 ลานดอลลารแคนาดา โดยมี
ปตท.สผ. เปนผูค้ําประกันเงินกูทั้งจํานวน เงินกูดังกลาวมีอายุ 7 ป และมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อัตรา
ดอกเบี้ย CDOR บวกรอยละ 2.1 ตอป ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2555 PTTEP CIF ไดเบิกเงินกูดังกลาว
เต็มจํานวนแลว เงินกูนี้ไดนําไปใชในกิจการทั่วไปของบริษัทฯ การทําสัญญากูเงินดังกลาวอยูในวงเงิน
คงเหลือจํานวน 36,625 ลานบาท ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2554 ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินกูคงคางทั้งสิ้น 100 ลานดอลลารแคนาดา
หุนกู
 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอรเนชั่นแนล ไฟแนนซ จํากัด (PTTEP
CIF) ไดออกและเสนอขายหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิอายุ 30 ป จํานวน 500 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.35 ตอป แกนักลงทุนสถาบันในตางประเทศ
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โดยมี ปตท.สผ.เปนผูค้ําประกันหุนกูทั้งจํานวนตลอดอายุหุนกู หุนกูดังกลาวไดรับการจัดอันดับ
เครดิตตราสารหนี้จาก Standard and Poor's และ Moody's ที่ระดับ BBB+ และ Baa1
ตามลําดับ โดยมี Citigroup Deutsche Bank HSBC และ UBS รวมเปนผูจัดการการจัดจําหนาย
เงินที่ไดรับจากการออกหุนกูนี้ไดนําไปใชในกิจการทั่วไปของบริษัทฯ การออกหุนกูดังกลาวอยูใน
วงเงินคงเหลือจํานวน 103,400 ลานบาท ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุม
ผูถือหุนในป 2553
หุนกูดอยสิทธิที่มลี ักษณะคลายทุน
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ปตท.สผ. ไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะ
คลายทุนไมมีประกัน ไมแปลงสภาพ ชําระคืนเงินตนเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อ ปตท.สผ. ใช
สิทธิไถถอนหุนกูและมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 5 ลานหนวย โดยมีมูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท
เปนจํานวนเงินรวมทัง้ สิ้น 5,000 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.85% ใน 10 ปแรก อัตราดอกเบี้ย
6.10% สําหรับปที่ 11 ถึงปที่ 30 อัตราดอกเบี้ย 6.85% สําหรับปที่ 31 ถึงปที่ 60 และอัตราดอกเบี้ย
7.85% สําหรับปที่ 61 เปนตนไป หุนกูดังกลาวไมมีกําหนดชําระคืน (perpetual) และ ปตท.สผ. มีสิทธิ
ไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนดในวันครบรอบปที่ 10 ของการออกหุนกูและทุกกําหนดชําระดอกเบี้ย
หลังจากนั้น
อนึ่ง ปตท. สผ. สามารถเลื่อนชําระดอกเบี้ยตามดุลพินิจของบริษัท ดอกเบี้ยคางชําระ
ดังกลาวจะถูกสะสมไวโดยไมมีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม ระหวางที่ ปตท.สผ. มีการเลื่อนการชําระ
ดอกเบี้ย ปตท.สผ. จะตอง 1) ไมประกาศหรือจายเงินปนผล 2) ไมชําระดอกเบี้ยหรือแจกจายทรัพยสิน
ใด ๆใหแกผูถือหลักทรัพยของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกับหรือดอยกวาหุนกูดังกลาว
และ 3) ไมทําการไถถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือซื้อคืนซึ่งหลักทรัพยของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเทา
เทียมกับหรือดอยกวาหุนกูดังกลาวโดยมีคาตอบแทน หุนกูดังกลาวไดรับการจัดอันดับเครดิตตราสาร
หนี้ที่ระดับ AA จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัดโดยมีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย รวมเปนผูจัดการการจําหนาย
เงิ น ที่ ไ ด รั บ จากการออกหุ น กู นี้ ไ ด นํ า ไปใช ใ นกิ จ การทั่ ว ไปของบริ ษั ท การออกหุ น กู
ดังกลาวอยูในวงเงินคงเหลือจํานวน 88,400 ลานบาท ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท และที่
ประชุมผูถือหุนในป 2553
ภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู
 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาใหกูยืมเงินประเภทดอยสิทธิแกบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
จํากัด (EnCo) ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,250 ลานบาท สัญญาใหกูยืมเงินมีอายุ 13 ป 6 เดือน นับจาก
วันที่ 2 เมษายน 2552 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเงินใหกูคงคางสิ้น 580 ลานบาท
PTTEPTO

สวนที่ 1 หนา 238

แบบ 56-1 ประจําป 2555
ภาระผูกพันจากการค้ําประกันเงินกูยมื
 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันเงินกูยืมแบบไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิของบริษัท พีที
ที อีพี ออฟชอร อิ น เวสท เ มนต จํ า กัด (PTTEPO)
เปน วงเงิน รวมทั้ง สิ้ น 575 ลา นดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันเงินกูยืมแบบไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิของบริษัท พีที
ทีอีพี แคนาดา อินเตอรเนชั่นแนล ไฟแนนซ จํากัด (PTTEP CIF) เปนวงเงินรวมทั้งสิ้น 475 ลาน
ดอลลารแคนาดา
ภาระผูกพันจากการค้ําประกันหุนกู
 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันหุนกูแบบไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิของบริษัท พีทีทีอี
พี ออสเตรเลีย อินเตอรเนชั่นแนล ไฟแนนซ จํากัด (PTTEP AIF) เปนวงเงินรวมทั้งสิ้น 700 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันหุนกูแบบไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิของบริษัท พีทีทีอี
พี แคนาดา อินเตอรเนชั่นแนล ไฟแนนซ จํากัด (PTTEP CIF)เปนวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,200 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
การเพิม่ ทุน
 ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครั้งที่ 10/2555/353 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ไดมีมติอนุมัติ
แผนการจัดหาเงินโดยการเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 98 พันลานบาท หรือเทียบเทา 3.15 พันลาน
ดอลลารสรอ. โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 650,000,000 หุน ใน
รูปแบบการเสนอขายแบบ Preferential Public Offering (PPO) โดยแบงการจัดสรรและเสนอขาย
ออกเปน 3 สวนไดแก 1) ปตท. ไมเกินจํานวน 403,395,000 หุน 2) ประชาชนทั่วไป จํานวนไมเกิน
214,443,000 หุน และ 3) Greenshoe option จํานวนไมเกิน 32,162,000 หุน
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2555/355 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ไดมีมติใหยกเลิก
การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดยบริษัทฯ ยังคงมีแผนใน
การเพิ่มทุนเชนเดิม
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2555/356 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ไดมีมติอนุมัติ
แผนการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 650,000,000 หุน หรือคิดเปน
จํานวนเงินเทียบเทา 98 พันลานบาท หรือเทียบเทาประมาณ 3.15 พันลานดอลลาร สรอ. โดยเปน
การเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเปนผูถือหุนเดิม และในกรณีที่มีหุนเหลือ
จากการจัดสรรจะเสนอขายใหกับผูลงทุนสถาบัน (ไมรวม ปตท.) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่ ม ทุ น จะกํ า หนดด ว ยวิ ธี ก ารสํ า รวจความต อ งการซื้ อ หลั ก ทรั พ ย จ ากนั ก ลงทุ น สถาบั น
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(Bookbuilding) และไดมีมติอนุมัติใหมีการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 ในวันจันทร
ที่ 29 ตุลาคม 2555
 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันจันทรที่ 29 ตุลาคม 2555 ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ปตท.สผ. ไดทําการกําหนดราคาเสนอขายสุดทายตอหุน จํานวนหุน
เพิ่มทุน และอัตราสวนหุนสามัญเพิ่มทุนเดิมตอหุนสามัญเพิ่มทุนใหมดังนี้
ราคาเสนอขายสุดทายตอหุน:

142 บาทตอหุน

จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุน:

650,000,000 หุน

อั ต ราส ว นหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เดิ ม ต อ หุ น
สามัญเพิ่มทุนใหม:

1 หุนเดิมตอ 0.195783 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม

 วันที่ 17 ธันวาคม 2555 ปตท.สผ. ไดรับเงินจากการเพิ่มทุนและดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน
 วันที่ 19 ธันวาคม 2555 หุนสามัญเพิ่มทุน สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ไดเปนวันแรก
กระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดรับสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 3,469 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนผลจากรายไดคาขายที่เพิ่มขึ้น
ตามราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยและปริมาณการขายของป 2555 ที่เพิ่มขึ้น
ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 4,735 ลาน
ดอลลาร สรอ. สวนใหญเปน
(1) การลงทุนเพิ่มในสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมและสินทรัพยไมมีตัวตน จํานวน

2 ,853 ล า นดอลลาร สรอ. ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น การลงทุ น ใน โครงการพี ที ที อี พี ออสตราเลเชี ย
โครงการบงกช โครงการอาทิตย และโครงการซอติกา
(2) การจายซื้อหุนสามัญที่ชําระแลวและยังไมไดชําระทั้งหมดในบริษัท Cove Energy Plc. จํานวน

1,884 ลานดอลลาร สรอ.
ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 2,207
ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนผลสุทธิจาก
เงินสดรับ
- การเพิ่มทุน (สุทธิตนทุน) จํานวน 2,991 ลานดอลลาร สรอ.
- การกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Bridging loan) จํานวน 1,503 ลานดอลลาร สรอ.
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- การออกหุนกู จํานวน 500 ลานดอลลาร สรอ.
- การกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 478 ลานดอลลาร สรอ.
- การออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน (Hybrid Bond) จํานวน 157 ลานดอลลาร สรอ.

เงินสดจาย
- ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Bridging loan) และเงินกูยืมระยะสั้นอื่น จํานวน
1,856 ลานดอลลาร สรอ.
- ชําระคืนหุนกู จํานวน 779 ลานดอลลาร สรอ.
- เงินปนผลจาย จํานวน 588 ลานดอลลาร สรอ.
- ชําระดอกเบี้ยและตนทุนทางการเงิน จํานวน 199 ลานดอลลาร สรอ.

ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 จํานวน 2,292 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น 941 ลานดอลลาร สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 1,351 ลานดอลลาร สรอ.
11.2.4 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงาน
สําหรับภาพรวมของสถานการณราคาน้ํามันตลอดป 2555 ยังคงมีความผันผวนใน
ระดับสูง โดยราคาน้ํามันดิบมีระดับราคาเฉลี่ยอยูที่ 109 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล ปรับเพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ย
ในป 2554 ที่ 106 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล โดยราคาน้ํามันดิบในครึ่งปแรกมีความผันผวนคอนขางมาก
เนื่องจากปญหาหนี้สาธารณะในกลุมประเทศยุโรป ความตึงเครียดระหวางชาติตะวันตกกับอิหรานในเรื่อง
โครงการนิวเคลียร และปญหาความขัดแยงอื่นๆ ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ สงผลใหอุปทาน
น้ํามันดิบเกิดการตึงตัว ในสวนครึ่งปหลัง ราคาน้ํามันเริ่มปรับตัวสูงเล็กนอย หลังรัฐบาลกรีซประสบ
ความสําเร็จในการปรับโครงสรางหนี้และไดรับเงินชวยเหลือรอบที่ 2 จากกลุมยูโรโซนและ IMF อีกทั้งยุโรปได
สรุปแนวทางการแกปญหาหนี้สาธารณะ โดยมีการจัดตั้งกองทุนชวยเหลือถาวรของสหภาพยุโรป (European
Stability Mechanism : ESM) ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปไดออกมาตรการเขาซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศ
สมาชิกที่ประสบปญหาอยางไมจํากัดจํานวน (Outright Monetary Transactions : OMTs) ประกอบกับ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังไดออกมาตรการ QE3 และ QE4 โดยเขาซื้อตราสารที่มีอสังหาริมทรัพยค้ําประกัน
และพันธบัตรรัฐบาล รวมทั้งคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ําไปจนกวาอัตราการวางงานจะลดลง
นอกจากนี้ความขัดแยงระหวางอิสราเอลและกองกําลังติดอาวุธในปาเลสไตนที่ทวีความตึงเครียดมากขึ้น ยัง
เปนปจจัยหนุนราคาน้ํามันอยางตอเนื่องอยางไรก็ตาม ราคาน้ํามันดิบในชวงปลายป ยังคงมีความผันผวน
อยางตอเนื่อง จากปจจัยเรื่องความไมแนนอนในการแกปญหาหนาผาการคลังของสหรัฐฯ ที่จะมีการปรับขึ้น
ภาษีและลดรายจายของภาครัฐ ในวันที่ 1 มกราคม 2556 และกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดตนทุนใน
การผลิตน้ํามันจากชั้นหินดินดาน (Shale Oil/Tight Oil) ที่ทําใหอุปทานน้ํามันจากสหรัฐเพิ่มสูงขึ้น ประกอบ
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กับสภาพอากาศในชวงปลายปในประเทศตะวันตกที่ไมหนาวมากนักยังเปนปจจัยกดดันราคาน้ํามันในชวง
ปลายป
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้ํามันยังคงมีความผันผวน ปตท.สผ. จึงไดมี
การติดตามภาวะเศรษฐกิจและความตองการพลังงานอยางใกลชิด และมีแนวทางในการบริหารงาน เพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจดังนี้
ดานการตอบสนองตอความตองการพลังงานของประเทศ ในไตรมาสที่ 4
ปตท.สผ.มีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น 2% เทียบกับไตรมาสที่ 3 โดยสามารถผลิตได 332,526 บารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบตอวัน โดยอัตราการผลิตเฉลี่ยตั้งแตเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2555 เทากับ 313,972 บารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน อยางไรก็ตาม ปตท.สผ. ไดทบทวนแผนการจัดหาและพัฒนาการผลิตใหมีความ
สอดคลองกับความตองการพลังงานที่สูงขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดประสานงานกับผูซื้อและหนวยงาน
ของรัฐบาลที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันวางแผนการจัดหาพลังงานจากในประเทศและประเทศเพื่อนบานทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังมีการปรับแผนการผลิตและการพัฒนาโครงการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และเรงศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงการใหมอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มปริมาณสํารองใหสอดคลองกับความ
ตองการพลังงานของประเทศ
ด า นการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและการบริ ห ารต น ทุ น ในการดํ า เนิ น งาน
ปตท.สผ. ไดเขารวมกับ ปตท. และบริษัทในเครือในการดําเนินการโครงการ PTT Group Operational
Excellence Transformation เพื่อจัดทําระบบบริหารการปฏิบัติการเพื่อมุงสูความเปนเลิศของกลุม ปตท.
(PTT Group Operational Excellence Management System – OEMS) ซึ่งมีเปาหมายในการกาวสูการ
เปนบริษัทพลังงานชั้นนํา โดยทางทีมงานที่ประกอบไปดวยตัวแทนจาก ปตท. ปตท.สผ.และบริษัทอื่นๆใน
เครือ ปตท. ไดจัดทําคูมือของระบบบริหารการปฏิบัติการฯ ดังกลาวในระดับของกลุม ปตท.แลวเสร็จ และ
จะนําไปใชเปนตนแบบของการพัฒนาและจัดทําคูมือนี้ในระดับบริษัทในเครือตอไป อีกทั้งแตละบริษัทยัง
รวมกันเสนอจัดทําโครงสรางเพื่อกํากับดูแลการพัฒนาและการดําเนินงานของโครงการนี้ใหมีความตอเนื่อง
และสามารถบรรลุเปาหมายของโครงการ
นอกจากนี้ เนื่ อ งจากแนวโน ม ของต น ทุ น ในดํ า เนิ น การธุ ร กิ จ สํ า รวจและผลิ ต
ปโตรเลียมที่มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งการที่ ปตท.สผ. มีโครงการ Unconventional และโครงการผลิต
น้ํามันเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงไดดําเนินการบริหารตนทุนในการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อรักษาตนทุนใน
การดําเนินการใหอยูในระดับที่เหมาะสม และคงระดับของผลตอบแทนที่เหมาะสม อาทิ โครงการการ
บริหารตนทุนในการจัดซื้อ (Supply Chain Plus) ซึ่งในป 2555 ที่ผานมา ปตท.สผ. สามารถลดตนทุนใน
การจัดซื้อไดดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว 22% จากเปาหมายการลดตนทุนที่ตั้งไว 90 ลานดอลลาร สรอ.
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ดานการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ํามัน ปตท.สผ. ไดทํา
อนุพันธประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมของกลุมบริษัทโดยใชราคาน้ํามันดิบ
เบรนทเปนราคาอางอิง และมีการติดตามความคืบหนาของภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณตางๆที่อาจสงผล
กระทบตอราคาน้ํามันอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทฯไดเล็งเห็นและติดตามสถานการณตางๆอยางใกลชิด พรอม
กับไดทําแผนจําลองสถานการณราคาน้ํามันดิบในราคาตางๆ และคิดแผนรองรับเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะ
ไดรับหากเหตุการณนั้นเกิดขึ้น
ด า นการพั ฒ นาขี ด ความสามารถขององค ก ร ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญเรงดวนในการพัฒนาขีดความสามารถขององคกร เพื่อเตรียมความพรอมในการขยายธุรกิจไป
ในตางประเทศทั่วโลกที่นับวันยิ่งมีความทาทายมากขึ้น ในป 2555 ที่ผานมา ปตท.สผ. ไดดําเนินการอยาง
ตอเนื่องในการสรางและพัฒนาศูนยความเปนเลิศ (Center of Excellent หรือ COE) ไดมีการวางแผนงานที่
ชัดเจนมุงเนนการสรางและพัฒนาองคความรูใน 4 ดานหลักที่มีความสําคัญและสอดคลองกับทิศทางและ
แผนกลยุทธในการเติบโตแบบกาวกระโดด อันไดแก การสรางและพัฒนาองคความรูทางดานเทคโนโลยีเชิง
ลึกใน 3 ดาน ไดแก การสํารวจ (Exploration), การสํารวจและผลิตในแหลงน้ําลึก (Deep Water) และการ
พัฒนากาซธรรมชาติและน้ํามันดิบจากแหลงนอกรูปแบบ (Unconventional) และการสรางและพัฒนาองค
ความรูทางดานธุรกิจ และเศรษฐกิจ เพื่อการเขาซื้อและควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition หรือ M&A)
รวมถึงไดริเริ่มการจัดตั้ง Technology Center ซึ่งจะเปนศูนยกลางในการคนควาเทคโนโลยีใหมๆ และพัฒนา
ความรู ความสามารถของทั้งองคกรและบุคลากร ซึ่งแผนงานดังกลาวจะเริ่มดําเนินการในป 2556 ตอไป
ดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม (SSHE) และ
การบริหารการพัฒนาอยางยั่งยืน (SD) ปตท.สผ. มีเปาหมายในการกาวสูการเปนองคกรซึ่งปราศจาก
การบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงานภายในป.2556 (Lost Time Injury free organization by 2013) โดยมีการนําระบบ
บริหารจัดการดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม มาบังคับใชทุกพื้นที่ปฏิบัติการ ผาน
การวัดผลโดยอาศัยตัวชี้วัด โดยในป 2555 ปตท.สผ. มีผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยที่ดีที่สุดเทาที่
เคยมีมา โดยรายงานสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) และสถิติอุบัติเหตุการบาดเจ็บ
ทั้ง หมด (TRIR) ในป 2555 อยู ใ นอั ตรา 0.19 และ 1.87 ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง สามารถลดสถิ ติอุ บัติเ หตุ ที่มี ก าร
บาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงานลงกวา 45% เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 และคาดวาจะสามารถกาวเขาสู Top
Quartile เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทสมาชิกในกลุม OGP (International Association of Oil and Gas
Producers) หรือสมาคมผูผลิตน้ํามันและกาซนานาชาติ
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ไดเปดตัว โครงการ “รัก ษชีวิ ต” (Life Saving Program)
มุงเนนใหพนักงานและผูรับเหมาทุกคนปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ดานความปลอดภัยฯ อยางเครงครัด
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอกําหนดตามสัญลักษณความปลอดภัย (Life Saving Icons) ทั้ง 18 ตัว ซึ่งมาจากผล
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การศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุใหญๆ ที่เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียขั้นรุนแรงในธุรกิจสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียมของสมาคมผูผลิตน้ํามันและกาซนานาชาติ หรือ OGP
สํา หรับการบริห ารการพัฒนาอยา งยั่ ง ยืน ปตท.สผ. มี ก ลยุ ท ธ และทิศ ทางการ
ดํ า เนิ น งาน และเป า หมายระยะยาวในการเพิ่ ม ปริ ม าณการผลิ ต ในระดั บ 900,000 บาร เ รลเที ย บเท า
น้ํามันดิบตอวันในป 2563 ดวยการขยายการลงทุนเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมตามหลักสากล โดยในป 2554 ปตท.สผ. ไดจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Sustainable Development Committee) ขึ้นทั้งในระดับคณะทํางานและระดับผูบริหาร เพื่อกํากับ ดูแล
และสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ ในองคกรใหมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีเปาหมายที่จะติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนสระดับโลก (Dow Jones
World Sustainability Indix - DJSI World) ภายในป 2557
ดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสําคัญในการ
รักษาสมดุลทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชนโดยรอบฐานปฏิบัติการ โดยในป
2555 ปตท.สผ. ไดทํากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะเรื่องการฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูไปกับการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนรอบๆฐานปฏิบัติการ อาทิ โครงการแหลง
เรียนรูเรือหลวงไทยใตทะเล ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการฟนฟูทรัพยากรสัตยน้ําและระบบนิเวศนทะเลชายฝงหลัง
สวน จังหวัดชุมพร โครงการปลูกปาชายเลน โดยรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดชุมพร อนุรักษปา
ชายเลนกับชุมชนหัวเขา จังหวัดสงขลา โครงการรวมใจรักษทะเลสาบสงขลา กับ ปตท.สผ. จังหวัดสงขลา
และโครงการธนาคารน้ํา จังหวัดสงขลา และในป 2556 ปตท.สผ. ไดวางแผนงานเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ
อยางตอเนื่องตอไป
11.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สําคัญ
11.3.1 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
(1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอบปบัญชี 2555 ที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยทั้งในและตางประเทศมี
คาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และสํานักงานสอบบัญชีอื่น ๆ เปน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
(2) คาบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทจายคาตอบแทนของงานบริการอื่นใหแก สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
มีจํานวนเงินรวม 1.1 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เปนคาธรรมเนียมในการจัดทํา Letter of Comfort เพื่อ
ประกอบการออกหนังสือชี้ชวนในการจัดจําหนายหุนกูและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
PTTEPTO
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11.3.2 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ป 2553-2555)
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบตองบการเงินรวม
ของ ปตท.สผ. อยางไมมีเงื่อนไขตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผา นมา
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12.

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี -
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สวนที่ 2
การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง บริษัท
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูล
อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
และบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลทีด่ ี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตอง
แลว บริษัทไดมอบหมายให นายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัท
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
นายเทวินทร วงศวานิช

ผูรับมอบอํานาจ นายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ
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ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ,
กรรมการผูมีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

_______________________

เลขานุการบริษัท

_______________________
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เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
1.

คณะกรรมการ ปตท.สผ.
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีกรรมการจํานวนทั้งสิน้ 15 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการปจจุบนั จํานวน 15 คน และกรรมการที่พน จากตําแหนง
ระหวางป 2555 จํานวน 4 คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

(1) นายณอคุณ สิทธิพงศ
- ประธานกรรมการและ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม
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อายุ
(ป)
59

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมเครื่องกล)
Oregon State University
สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมเครื่องกล)
Oregon State University
สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวน ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ในบริษัท
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
(%)
ไมมี
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ก.พ. 2555 – ปจจุบัน y ประธานกรรมการ y บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
2554 – ก.พ. 2555 y กรรมการ
y บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
2554 – ปจจุบัน
y ประธานกรรมการ y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2553 – 2554
y กรรมการ
y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2551 – 2553
y ประธานกรรมการ y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2552 – 2554
y ประธานกรรมการ y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
y ประธานกรรมการ y บริษัท ปตท. อะโรเมติกส
2552 – 2554
และการกลั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
2553 - ปจจุบัน
y ปลัดกระทรวง
y กระทรวงพลังงาน
2551 - ปจจุบัน
y ผูอํานวยการ
y สํานักพัฒนาโครงการโรงไฟฟา
พลังงานนิวเคลียร
2546 - 2553
y รองปลัดกระทรวง y กระทรวงพลังงาน
เอกสารแนบ 1 หนา 1
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวน ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
ระหวาง
ในบริษัท
ผูบริหาร
(%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) 21/2009
การอบรมอื่นๆ
y หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุนที่ 47 วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.)
รุนที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

(2) นายอําพน กิตติอําพน

57

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาเอก Applied Economics

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

Clemson University, South

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2552 – ปจจุบัน y ประธานกรรมการ
2548 – 2554 y กรรมการ

y บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
y บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและ

Carolina สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
Northeastern University, Boston
สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (สาขา
สังคมศาสตร) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 80/2006

PTTEPTR

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

การกลั่น จํากัด (มหาชน)
2548 – 2554
บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
2553 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน

y กรรมการ

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
2554 – ปจจุบัน y กรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม
ผูทรงคุณวุฒิ
y
y
y
y
y

y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

y
y
y
y
y

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กฤษฎีกา
ธนาคารแหงประเทศไทย
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

y สํานักงานศาลยุติธรรม

เอกสารแนบ 1 หนา 3
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
การอบรมอืน่ ๆ
y หลักสูตรผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง รุน 3 (CIO)
สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ
y หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุนที่ 45 วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร
y หลักสูตร Innovation for
Economic Development (IFED),
Harvard Kennedy School
สหรัฐอเมริกา

PTTEPTR

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2547 – 2553 และ
2554 – ปจจุบัน
2547 - 2553
2547 - 2553
2549 - 2551

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

y กรรมการ

y สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
y เลขาธิการ
y คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
y กรรมการสงเสริม y สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน
การลงทุน
y สมาชิก
y สภานิติบัญญัติแหงชาติ

เอกสารแนบ 1 หนา 4

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(3) นายชัยเกษม นิติสิริ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
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คุณวุฒิทางการศึกษา
y นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
y นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม
y LL.M. Columbia University,
สหรัฐอเมริกา
y เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
y ปริญญาตรี นิติศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) 8/2001
y หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) 16/2007
y หลักสูตร Financial Statements
for Directors (FSD) 5/2009

PTTEPTR

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 – ปจจุบัน
2551 – 2554

y กรรมการ
y กรรมการ

y บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2550 – 2553

y กรรมการ

y บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
2555 – ปจจุบัน

y ประธานกรรมการ

2555 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน

2551 – ปจจุบัน

2550 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน
2550 - 2552

y คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
y ประธานกรรมการใน y สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหง
คณะกรรมการบริหาร
ประเทศไทย (องคการมหาชน)
y อัยการอาวุโส
y สํานักงานอัยการสูงสุด
(ที่ปรึกษาอัยการ
สูงสุด)
y กรรมการและ
y ธนาคารอาคารสงเคราะห
ประธานกรรมการ
บริหาร
y กรรมการ
y สภามหาวิทยาลัยเนชั่น
y กรรมการ
y สภามหาวิทยาลัยเซนตจอหน
y กรรมการ
y สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
y อัยการสูงสุด
y สํานักงานอัยการสูงสุด
เอกสารแนบ 1 หนา 5

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
การอบรมอืน่ ๆ
y Certificate in International
Procurement, Georgetown
University, U.S.A.
y หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุนที่ 38 วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร
y ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตร
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสําหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.) รุนที่ 9/2549
สถาบันพระปกเกลา
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.)
รุนที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
y หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ
สําหรับกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องคการมหาชน รุนที่ 6 สถาบัน
พัฒนากรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงภาครัฐ (PDI)

PTTEPTR

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2546 - 2550

ตําแหนง
y รองอัยการสูงสุด

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
y สํานักงานอัยการสูงสุด

เอกสารแนบ 1 หนา 6

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

(4) พลเอกพรชัย กรานเลิศ
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- รองประธานกรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2548 – 2549

- กรรมการสรรหา
- กรรมการกําหนด

การอบรมของสมาคมสงเสริม

2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน

สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 161/2012

2554 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน

y หลักสูตร Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG) 3/2012

องคกรอื่น

คาตอบแทน

การอบรมอืน่ ๆ
y หลักสูตรวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร รุนที่ 44
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท. )
รุนที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
y หลักสูตร Thai Intelligent
Investors รุนที่ 1 สถาบัน
วิทยาการผูลงทุนไทย
PTTEPTR

y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

y กรรมการ
y กรรมการ

y บริษัท มาบุญครอง 888 จํากัด
y บริษัท มาบุญครอง แดรี่ โกทส จํากัด

y กรรมการ
y กรรมการ
y กรรมการ
y กรรมการ

y บริษัท มาบุญครอง ฟูด จํากัด
y บริษัท เอพีที แบริ่ง พารคกิ้ง จํากัด
y บริษัท เอพีที แบริ่ง เพลส จํากัด
y บริษัท เอพีที แบริ่ง มอล จํากัด

y ที่ปรึกษาพิเศษ
y รองเสนาธิการ
ทหาร

y สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
y กองบัญชาการกองทัพไทย

บริษัทอื่น

y ปริญญาตรี รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บรรษัทภิบาล

y กรรมการ

2555 – ปจจุบัน

2550 – 2554
2549 – 2550

เอกสารแนบ 1 หนา 7

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

(5) นายปรัชญา ภิญญาวัธน
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- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
- ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมโยธา), University of
Texas at Austin, สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
15,000 หุน
(0.0004%)

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2554 - ปจจุบัน y กรรมการ
2551 – 2554

(วิศวกรรมโยธา), Stanford

ธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย

University, สหรัฐอเมริกา

2551 – 2554

y ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมโยธา)

y รองกรรมการผูจัดการใหญ y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
หนวยธุรกิจน้ํามัน

2547 – 2550

y รองกรรมการผูจัดการใหญ y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
กลุมธุรกิจปโตรเคมีและ
การกลั่น
y กรรมการ
y บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและ
การกลั่น จํากัด (มหาชน)
y กรรมการ
y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
y กรรมการ
y บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)
y กรรมการ
y บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) 14/2545
การอบรมอื่น
y หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 15
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

PTTEPTR

y ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการกลุม

y บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)
y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2550 – 2554
2549 – 2554
2548 – 2554
2552 – 2554

เอกสารแนบ 1 หนา 8

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.)
รุนที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดาน
วิทยาการพลังงาน รุนที่ 1/ 2555
สถาบันวิทยาการพลังงาน

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

บริษัทอื่น
2554 – ปจจุบัน y ประธานกรรมการ
2548 – ปจจุบัน y กรรมการ
2547 – ปจจุบัน y กรรมการ
2549 – 2555 y กรรมการ
2547 – 2555

PTTEPTR

ตําแหนง

y ประธานกรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
y บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด
y บริษัท บางกอกโพลีเอททิลีน จํากัด
(มหาชน)
y บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
y บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด
y บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด

เอกสารแนบ 1 หนา 9

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

(6) พลเอกเลิศรัตน รัตนวานิช

65

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท การบริหาร University

- ประธานกรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกําหนด
คาตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ

of Southern California สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา
Massachusetts Institute of
Technology สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
The Citadel สหรัฐอเมริกา
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program
y หลักสูตร The Role of Chairman
y หลักสูตร Finance for NonFinance Director
y หลักสูตร Financial Statements
for Directors (FSD) 13/2011
y หลักสูตร Directors Forum 1/2011

PTTEPTR

สัดสวน ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ในบริษัท
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
(%)
ไมมี
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไมมี
บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
2555 - ปจจุบัน

y ประธาน

y สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

กรรมการ

(องคกรมหาชน)

2548 - ปจจุบัน

y ตุลาการ

y ศาลทหารสูงสุด

2552 - 2554

y รองประธาน
(คนที่ 2)
y กรรมการและ
ประธาน

2552 - 2554

2551 - 2554
2551 - 2554
2550 - 2551

y คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภา
y คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแนว
ทางแกไขรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของในคณะกรรมการสมานฉันท
เพื่อการปฏิรูปทางการเมืองและศึกษา
การแกไขรัฐธรรมนูญ
y สมาชิกวุฒิสภา, y คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
ประธาน
y กรรมการ
y สภาสถาบันพระปกเกลา
y กรรมการ
y การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 10

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวน ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
ระหวาง
ในบริษัท
ผูบริหาร
(%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

y หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) 13/2011
การอบรมอืน่ ๆ
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดาน
การคาและการพาณิชย (TEPCOT)
รุน 4 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
y หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรม
ทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุน 1
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.)
รุนที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
y วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
(ปรอ.รุน 5)
y National Security and
International Security, Harvard
University, สหรัฐอเมริกา
y Senior Managers in
Government, Harvard
University, สหรัฐอเมริกา

PTTEPTR

เอกสารแนบ 1 หนา 11

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(7) นายพิชัย ชุณหวชิร
- กรรมการอิสระ

PTTEPTR

อายุ
(ป)
63

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร
การเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
y ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
y ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
Indiana University of
Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 49/2005
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 143/2011
การอบรมอื่นๆ
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.)
รุนที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
สัดสวนการ
ทางครอบครัว
ถือหุนใน
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ค. 2555 – ปจจุบัน
y ประธานกรรมการ y บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ก.พ. – เม.ย. 2555
y รองประธาน y บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
2553 – ก.พ. 2555
y ประธานกรรมการ y บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
2552 – 2554
y กรรมการ
y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2541 – 2554
y กรรมการ
y บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
2548 – 2554
y กรรมการ
y บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2552 – 2554
y กรรมการ
y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
2549 – 2553
y กรรมการ
y บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
2548 – 2552
y กรรมการ
y บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
2539 – 2552
y กรรมการ
y บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2550 – 2552
y กรรมการ
y บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและ
การกลั่น จํากัด (มหาชน)
2546 – 2551
y กรรมการ
y ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2554 – ปจจุบัน
y ประธานกรรมการ y บริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด
2554 – ปจจุบัน
y ประธานกรรมการ y บริษัท ท็อป มารีไทม เซอรวิส จํากัด
2547 – ปจจุบัน
y กรรมการ
y บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 หนา 12

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
y หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 13
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

สัดสวน ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
ระหวาง
ในบริษัท
ผูบริหาร
(%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2551 – 2555
2543 - 2554
2543 - 2552
องคกรอื่น
2554 – ปจจุบัน

ตําแหนง
y ประธานกรรมการ
y กรรมการ
y ประธานกรรมการ

y ประธานอนุกรรมการ
บริหารการลงทุน
2554 – ปจจุบัน
y กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร
2554 – ปจจุบัน
y นายก
มิ.ย. 2554 – ปจจุบัน y นายก
2554 – ปจจุบัน
y กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
y กรรมการ
2551 – ปจจุบัน
ผูทรงคุณวุฒิ
2548 – มิ.ย. 2554 y อุปนายกและประธาน
คณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีดานการบัญชี
บริหาร
2546 – 2552
y ประธานอนุกรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
y บริษัท ไทยออยล เอทานอล จํากัด
y บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด
y บริษทั ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด
y กองทุนประกันสังคม
y ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย
y สมาคมธรรมศาสตร
y สภาวิชาชีพบัญชี
y สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
y สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
y สภาวิชาชีพบัญชี

y กองทุนประกันสังคม

บริหารการลงทุน

PTTEPTR

เอกสารแนบ 1 หนา 13

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(8) นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

PTTEPTR

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

57

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท เศรษฐศาสตรพลังงาน
University of Calgary แคนาดา
y ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
(พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
y ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 116/2009
y หลักสูตร Role of the Nomination
and Governance Committee
(RNG) 1/2011
การอบรมอืน่ ๆ
y หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1),
วิทยาลัยนักบริหาร

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไมมี
บริษัทอื่น
y กรรมการ
พ.ค. 2555 –
ปจจุบัน
องคกรอื่น
2554 – ปจจุบัน y อธิบดี
2551 – ปจจุบัน y กรรมการ
y ผูอํานวยการ
2549 – 2554
2550 – 2554
2550 – 2554

y กรรมการ
y กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

y บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร
ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
y กรมธุรกิจพลังงาน
y สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
y สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
y สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
y สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

เอกสารแนบ 1 หนา 14

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

y หลักสูตรผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง สํานักงาน ก.พ.
และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ
y วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
วปอ. 2550
y หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) รุนที่ 3

PTTEPTR

เอกสารแนบ 1 หนา 15

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(9) นายเทวินทร วงศวานิช
- ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ
- กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม
- กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

PTTEPTR

อายุ
(ป)
54

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมปโตรเลียม)
University of Houston
สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมเคมี)
Rice University สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 21/2002
y หลักสูตร Financial Statements for
Directors (FSD) 6/2009

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
สัดสวน ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ในบริษัท
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
(%)
90,280 หุน
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
(0.0023%)
2552 - เม.ย. 2555 y ประธานเจาหนาที่ y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริหารการเงิน
2553 - เม.ย. 2555 y กรรมการ
y บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
2552 - 2554
y กรรมการ
y บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
2552 - 2554
y กรรมการ
y บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น
จํากัด (มหาชน)
2552 - 2553
y กรรมการ
y บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)
2550 - 2553
y กรรมการ
y บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
บริษัทอื่น
2552 - 2554
y ประธานกรรมการ y บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
2551 - 2554
y กรรมการ
y บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
องคกรอื่น
2553 - ปจจุบัน

y ประธานสมาคม

y สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 16

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวน ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
ระหวาง
ในบริษัท
ผูบริหาร
(%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) 12/2011
y หลักสูตร Role of the Nomination
and Governance Committee
(RNG) 3/2011
การอบรมอื่นๆ
y ประกาศนียบัตรโครงการอบรม
ผูบริหารระดับสูง (S.E.P. รุน 7)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

PTTEPTR

เอกสารแนบ 1 หนา 17

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(10) นายจักรกฤศฏิ์
พาราพันธกุล
- กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม

อายุ
(ป)
53

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Angelo State University, Texas
สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
y หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) 8/2004
y หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) 5/2005
การอบรมอืน่ ๆ
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.)
รุนที่11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
y หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 52 วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร

PTTEPTR

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2555 - ปจจุบัน y ประธานกรรมการ

y บริษัท เหมืองแรโปแตชอาเซียน
จํากัด (มหาชน)
2551 - ปจจุบัน y ที่ปรึกษาคณะกรรมการ y บริษัท จัดการและพัฒนา
ตรวจสอบ
บริษัทอื่น
2553 - 2554
องคกรอื่น
ต.ค. 2555 ปจจุบัน
2552-ต.ค. 2555
2551 - 2552
2545 - 2551

ทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก
จํากัด (มหาชน)

y ประธานกรรมการ

y บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

y รองปลัดกระทรวง

• สํานักงานปลัดกระทรวง
การคลัง
y สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
y สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
y สํานักเงินกูตลาดเงินทุน
ตางประเทศ สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ

y ผูอํานวยการ
y รองผูอํานวยการ
y ผูอ ํานวยการ

เอกสารแนบ 1 หนา 18

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

y หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 46
สํานักงาน ก.พ.
y Executive Development Program
(EDP) รุนที่ 66, Kellogg School of
Management, Chicago สหรัฐอเมริกา

PTTEPTR

เอกสารแนบ 1 หนา 19

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

(11) นายไพรินทร ชูโชติถาวร

57

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
- กรรมการสรรหา

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2554 – ปจจุบัน

สาขาพลังงานและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
รัตนโกสินทร มหาวิทยาลัย

2552 – ปจจุบัน

y กรรมการ
มิ.ย. – ก.ย. 2554 y ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการกลุมธุรกิจ

y ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมเคมี) Tokyo Institution

ปโตรเลียมขั้นตนและ

y ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมเคมี) Tokyo Institution
of Technology ญี่ปุน
y ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการใหญ

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

of Technology ญี่ปุน

PTTEPTR

y ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการ

y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

กาซธรรมชาติ และ
รักษาการกรรมการ
ผูจัดการใหญ
2552 – พ.ค.2554 y รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ ปตท.

y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

ปฏิบัติงาน
Secondment ใน
ตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการใหญ

เอกสารแนบ 1 หนา 20

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 51/2004
y หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 24/2004
y หลักสูตร Finance for Non Finance Director (FND) 14/2004
การอบรมอื่นๆ
y PTT Executive Leadership
Program , GE Crotonville U.S.A.
y NIDA Executive Leadership
Program 2007, Wharton
University of Pennsylvania, U.S.A
y Industrial Liaison Program (ILP)
2005, Massachusetts Institute of
Technology U.S.A
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคา
และการพาณิชย รุนที่ 1
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

PTTEPTR

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

บริษัทอื่น
พ.ค. – ก.ย. 2554 y ประธานกรรมการ
2549 – พ.ค. 2554 y กรรมการ
2551 – 2552
y รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ
หนวยธุรกิจปโตรเคมี
และการกลั่น ปตท.
ปฏิบัติงาน
Secondment ใน
ตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการ
2549 – 2551
y ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจปโตรเคมี
และการกลั่น ปตท.
ปฏิบัติงาน
Secondment ใน
ตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการ
มิ.ย. – ก.ย.2554 y ประธานกรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
y บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด
y บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด
y บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด

y บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด

y บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด
เอกสารแนบ 1 หนา 21

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

y หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท. )
รุนที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

2552 – มิ.ย. 2554 y กรรมการ
2551 – 2552
y รองกรรมการ

y หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 22

ผูจัดการใหญ
หนวยธุรกิจปโตรเคมี

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

และการกลั่น ปตท.

y หลักสูตร "การกํากับดูแลกิจการ
สําหรับกรรมการและผูบริหาร

สถาบันพระปกเกลา
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดาน
วิทยาการพลังงาน รุนที่ 1/2555
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
y บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด
y บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง
จํากัด

ปฏิบัติงาน
Secondment
ในตําแหนง
กรรมการผูจัดการ

ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องคการมหาชน" รุนที่ 7

PTTEPTR

ตําแหนง

องคกรอื่น
ไมมี

เอกสารแนบ 1 หนา 22

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(12) นางวรานุช หงสประภาส
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

PTTEPTR

อายุ
(ป)
64

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท Financial
Management, North Carolina

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2553 - 2554
y กรรมการ
y บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น

State University สหรัฐอเมริกา

2552 - 2553

y กรรมการ

y บริษัท เอซีทีโมบาย จํากัด

y ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
North Carolina State University
สหรัฐอเมริกา
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 84/2007
y หลักสูตร The Role of Chairman
(RCP) 23/2010
y หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) 22/2008
y หลักสูตร Role of the Nomination
and Governance Committee
(RNG) 2/2011
y หลักสูตร Monitoring Fraud Risk
Management (MFM) 8/2012

องคกรอื่น
2549 – 2552

y กรรมการ

y การทาเรือแหงประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 23

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

y หลักสูตร Monitoring the System
of Internal Control and Risk
Management (MIR) 13/2012
y หลักสูตร The Board’s Role in
Mergers and Acquisitions (M&A)
2/2012
y หลักสูตร Board Performance
Review Course (BPR) 1/2012
y IOD National Director
Conference 2012

PTTEPTR

เอกสารแนบ 1 หนา 24

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(13) นายมนัส แจมเวหา
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

อายุ
(ป)
56

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
y ปริญญาโท รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
y ปริญญาตรี นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) 71/2008
y หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP 41/2012)
การอบรมอืน่ ๆ
y การปองกันราชอาณาจักร (วปอ. 50)
y การกํากับดูแลกิจการสําหรับ
กรรมการและผูบริหารระดับสูง
(PDI 1)

PTTEPTR

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไมมี
บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
ต.ค. 2555 – ปจจุบัน
2554 – ต.ค. 2555
2553 – 2554
2551 – 2553

2548 – 2551

อธิบดี
รองปลัดกระทรวง
ผูตรวจราชการ
ที่ปรึกษาดาน
พัฒนาระบบ
การเงินการคลัง
y รองอธิบดี
y
y
y
y

y
y
y
y

กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง

y กรมบัญชีกลาง

เอกสารแนบ 1 หนา 25

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

y ผูบริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส. 11)
y นักบริหารระดับสูง (นบส. 46)
y Executive Development
Program, Kellogg, School of
Management, Northwestern
University, U.S.A.
y Middle Management
Professional, Revenue Canada

PTTEPTR

เอกสารแนบ 1 หนา 26

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(14) นายวิชัย พรกีรติวัฒน
- กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม
- กรรมการกําหนด
คาตอบแทน

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

59

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและ

สัดสวน ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ในบริษัท
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
(%)
ไมมี
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2554 – ปจจุบัน y ประธานเจาหนาที่
y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ภาคเอกชน สถาบันบัณฑิต

ปฎิบัติการกลุมธุรกิจ

พัฒนบริหารศาสตร

ปโตรเลียมขั้นตน

y ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมไฟฟา)

และกาซธรรมชาติ
2554 – ปจจุบัน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
การอบรมอืน่ ๆ
y หลักสูตร Asean Executive
Program (AEP) สถาบัน GE

y กรรมการ กรรมการบริหาร y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี กรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

มี.ค. – พ.ย. 2554 y กรรมการ

Management Development Institute
y หลักสูตร Senior Executive
Program (SEP) สถาบันบัณฑิต

2553 – 2554

บริหารธุรกิจศศินทร

y บริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

y รองกรรมการผูจัดการใหญ y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
หนวยธุรกิจกาซ
ธรรมชาติ

2552 – 2553

y ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ

y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

กาซธรรมชาติสําหรับ
ยานยนต

PTTEPTR

เอกสารแนบ 1 หนา 27

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
y หลักสูตร NIDA Wharton
Executive Leaders สถาบัน
The Wharton School, University
of Pennsylvania

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2545 – 2551

บริษัทอื่น
2554 – 2555
2553 – 2555
2551 – 2552

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

y ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญบริหารโครงการ
กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต
และกาซธรรมชาติ

y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

y ประธานกรรมการ
y กรรมการ
y รักษาการกรรมการ
ผูจัดการ

y บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด
y บริษัท พีทีที เอฟแอลเอ็นจี จํากัด
y บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

องคกรอื่น
ไมมี

PTTEPTR

เอกสารแนบ 1 หนา 28

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

(15) นายอัชพร จารุจินดา

59

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาล

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาตรี นิติศาสตร

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2555 – ปจจุบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
y เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไมมี
การอบรมอืน่ ๆ
y หลักสูตรการรางกฎหมาย
อินเดีย
y ประกาศนียบัตรวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 46

y บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

กฎหมาย
บริษัทอื่น
2544 – 2554
2555
องคกรอื่น
2553 – ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน

2550 – ปจจุบัน

PTTEPTR

y กรรมการในคณะ
กรรมการดาน

y กรรมการ
y กรรมการ

y บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด
y บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

y เลขาธิการ
y กรรมการกฤษฎีกา
y ประธานกรรมการ
ตรวจสอบกองทุน
เพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
y กรรมการจัดการ
กองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน

y สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
y สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
y ธนาคารแหงประเทศไทย

y ธนาคารแหงประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 29

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2554 – ปจจุบัน

y กรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน

y ธนาคารแหงประเทศไทย

2555 – ปจจุบัน

y กรรมการ
y กรรมการนโยบาย

y การประปานครหลวง
y สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2554 – ปจจุบัน

พลังงานแหงชาติ
y กรรมการ
2554 – ปจจุบัน y กรรมการบริหาร

2553 – ปจจุบัน

จัดการน้ําและอุทกภัย

กระทรวงพลังงาน
y กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
y สํานักงานนโยบายและบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ

2553 – ปจจุบัน y กรรมการขาราชการ
ฝายศาลปกครอง

y สํานักงานศาลปกครอง

2554 – ปจจุบัน y กรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากร

y สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทางการศึกษา
2553 – ปจจุบัน

y กรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

กระทรวงศึกษาธิการ
y สํานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

PTTEPTR

เอกสารแนบ 1 หนา 30

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวน ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
ระหวาง
ในบริษัท
ผูบริหาร
(%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

2543 – 2554

y กรรมการ

2553 – ปจจุบัน

y กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
y ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
y กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน

2551 – 2553
2551 – 2553

PTTEPTR

y กรรมการบริหาร
y กรรมการ

y ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
y ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนา 31

แบบ 56-1 ประจําป 2555

กรรมการพนจากตําแหนงในป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(1) นายไกรฤทธิ์
อุชุกานนทชัย

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

57

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การเงินการธนาคาร) North Texas
State University สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 59/2005

PTTEPTR

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2554 – เม.ย. 2555 y กรรมการ
2544 – 2554
y กรรมการ

y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
y บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟ
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
2549 – เม.ย. 2555 y ประธานกรรมการ y บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
2543 – ปจจุบัน y ประธานกรรมการ y บริษัท วี.กรุป ฮอนดาคารส จํากัด
องคกรอื่น
2552 – 2554
y ประธานกรรมการ y องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เอกสารแนบ 1 หนา 32

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(2) นายอนนต
สิริแสงทักษิณ

อายุ
(ป)
60

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

126,752 หุน
คุณวุฒิทางการศึกษา
(0.0032%)
y ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
y ปริญญาโท พาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
y ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (ธรณีวิทยา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 52/2006
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 73/2006
การอบรมอืน่ ๆ
y ประกาศนียบัตร Project Investment
Appraisal and Management and
Global Leadership,
Harvard University สหรัฐอเมริกา

PTTEPTR

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ค. 2555 – y กรรมการ และ
y บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
ปจจุบัน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
2551 –
y รองกรรมการ
y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
พ.ค. 2555
ผูจัดการใหญ
ปฏิบัติงาน
Secondment
ที่ ปตท.สผ.
2547 – 2552 y กรรมการ
y บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด
(มหาชน)
2547 – 2552 y กรรมการ
y บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
2545 – 2551 y รองกรรมการ
y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการใหญกลยุทธ
และพัฒนาองคกร
บริษัทอื่น
2553 – ปจจุบัน y กรรมการ
y PTTEP FLNG Holding Co. Ltd.
2553 – ปจจุบัน y กรรมการ
y PTT FLNG Ltd.
2552 – ปจจุบัน y กรรมการ
y บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพ
พาณิชย จํากัด
เอกสารแนบ 1 หนา 33

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

PTTEPTR

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
การอบรมอืน่ ๆ
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 1
(วตท. 1) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ชวงเวลา
ผูบริหาร
บริษัทอื่น
2549 - 2552
2549 - 2552
2549 - 2552
2548 - 2552
องคกรอื่น
2550 – ปจจุบัน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ตําแหนง
y
y
y
y

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

y
y
y
y

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จํากัด
บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด

y กรรมการสภาสถาบัน y สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ผูทรงคุณวุฒิ
เจาคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารแนบ 1 หนา 34

แบบ 56-1 ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(3) นายสมหมาย
โควคชาภรณ

PTTEPTR

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

64

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Long lsland University,
นิวยอรก, สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
University of the East
สาธารณรัฐฟลิปปนส
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) 4/2005
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 27/2003
y หลักสูตร Finance for NonFinance Director (FND) 5/2003
y หลักสูตร DCP Refresher 1/2005

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ก.พ. – พ.ย. 2554
y กรรมการ
y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2547 – ปจจุบัน
y กรรมการ
y บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
2551 – 2554
y กรรมการ
y บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น
จํากัด (มหาชน)
2551 – 2554
y กรรมการ
y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
y ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
2554 – ปจจุบัน
y กรรมการ
และขนาดยอมแหงประเทศไทย
y การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2554 – ปจจุบัน
y กรรมการ
y รองผูอํานวยการ y องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
2539 – 2552
แหงชาติ
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(4) นายวรภัค
ธันยาวงษ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

48

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท Finance,
University of Missouri,
Kansas City สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรี Management Science
And Computer System,
Oklahoma State University,
Stillwater สหรัฐอเมริกา
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification

สัดสวน ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ในบริษัท
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
(%)
ไมมี
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ย.2555-ปจจุบัน y กรรมการผูจัดการใหญ y ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
พ.ค. – พ.ย. 2555 y กรรมการ
y บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
2553 – 2555 y กรรมการ
y บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)
2552 – 2553 y รองกรรมการ
y ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการใหญ
บริษัทอื่น
มี.ค. – พ.ย. 2555 y ประธานและ
y บริษัท ฟนันซา แคปปตอล จํากัด
ประธานเจาหนาที่

Program (DCP) 152/2011
2553 – 2555
2553 – 2555
2547 – 2552
องคกรอื่น
2554 – 2555

PTTEPTR

บริหาร
y กรรมการ
y บริษัท ฟนันซา แคปปตอล จํากัด
y ประธานกรรมการและ y บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
ประธานเจาหนาที่บริหาร
y กรรมการผูจัดการใหญ y กลุม ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย
เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด
y กรรมการ

y คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุน
พลังงาน (องคการมหาชน)
เอกสารแนบ 1 หนา 36
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ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง
ก) การถูกพิพากษาวามีกระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรองคดีอาญา
ไมมี
ข) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย
ไมมี
ค) การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและหางหุนสวน
ไมมี
ที่ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
หมายเหตุ ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 คือ นายณอคุณ สิทธิพงศ นายวีระพล จิรประดิษฐกุล นายจักรกฤศฏิ์
พาราพันธกุล นายมนัส แจมเวหา นายไพรินทร ชูโชติถาวร นายปรัชญา ภิญญาวัธน และ นายวิชัย พรกีรติวัฒน สองในเจ็ดคนนี้ลงชื่อรวมกันและประทับดวงตราของบริษัท หรือ นายเทวินทร วงศวานิช
ประธานเจาหนาที่บริหาร ลงชื่อผูเดียว
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2.

ผูบริหาร
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา/

(ป)

การอบรม

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
ระหวาง
บริษัท %*
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

มีรายละเอียดตามขอ 1

นายเทวินทร วงศวานิช
ประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ
นายสมเกียรติ จันทรมหา
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รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงาน
ธรณีศาสตร วิศวกรรมแหลง
ปโตรเลียม และโครงการสํารวจ

นายอัษฏากร ลิ้มปติ
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงาน
กลยุทธและพัฒนาธุรกิจ

M.S. (Geophysics), Stanford
University, U.S.A.

395,100 หุน
(0.0100%)

2553-ปจจุบัน

ปตท. สผ.
• รองกรรมการผูจัดการ
ใหญ กลุมงานธรณี
ศาสตร วิศวกรรมแหลง
ปโตรเลียม และโครงการ
สํารวจ

2548-2553

• รองผูจัดการใหญ สาย
งานธรณีวิทยาและ
วิศวกรรมแหลง
ปโตรเลียม

ปตท. สผ.

2553-ปจจุบัน • รองกรรมการผูจัดการ
ใหญ กลุมงานกลยุทธ
และพัฒนาธุรกิจ

ปตท. สผ.

• รองผูจัดการใหญ สาย
งานกลยุทธและพัฒนา
ศักยภาพ

ปตท. สผ.

IOD: DCP 50(2547)
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M.S.E. (Chemical Engineering), 50,000 หุน
คูสมรส:
University of Michigan, U.S.A.
82,000 หุน
รวม:
132,000 หุน
(0.0033%)
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ไมมี

ไมมี

2548-2553
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นายชัชวาล เอี่ยมศิริ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา/

(ป)

การอบรม

52

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สังกัดประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ

M.Sc. (Operation Research),
London School of Economics
and Political Science,
University of London, United
Kingdom

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท %*
ระหวาง
ผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

54

รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงาน
โครงการตางประเทศ

Ph.D. (Petroleum Engineering),
University of Tulsa, U.S.A.

169,800 หุน

ไมมี

คูสมรส:
3,500 หุน
รวม:

นายสุรพงษ เอีย่ มจุฬา
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงาน
โครงการในประเทศ
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B.Sc. (Geology)

2549-2553

Chiangmai University

ไมมี

ประเภทธุรกิจ

• รองผูจัดการใหญ สาย
งานการเงินและการบัญชี ปตท. สผ.

2553-ปจจุบัน • รองกรรมการผูจัดการ
ใหญ กลุมงานโครงการ
ตางประเทศ

173,300 หุน
(0.0044%)
100,700 หุน
(0.0025%)

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

2554-ปจจุบัน • รองกรรมการผูจัดการ
ปตท.สผ.
ใหญ สังกัดประธาน
เจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ
(ปฏิบัติงานสมทบ ปตท.)
2543-2554

นายสมพร วองวุฒิพรชัย

ตําแหนง

• รองผูจัดการใหญ สาย
งานโครงการ
ตางประเทศ

• ปตท. สผ.

• ปตท. สผ.

2553-ปจจุบัน

ปตท. สผ.
• รองกรรมการผูจัดการ
ใหญ กลุมงาน โครงการ
ในประเทศ

2550-2553

• รองผูจัดการใหญ สาย
งานสนับสนุนการ
ปฏิบัติการโครงการ

ปตท. สผ.
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นายสมชาย มโนภินเิ วศ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา/

(ป)

การอบรม

58

M.S. (Petroleum Engineering),
University of Kansas, U.S.A.

รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงาน
ปฏิบัติการ ซัพพลายเชนและ
เทคโนโลยี

ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
บริษัท %*
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
85,498 หุน
ไมมี
2555-ปจจุบัน • รองกรรมการผูจัดการ
ปตท. สผ.
(0.0022%)
ใหญ กลุมงาน
ปฏิบัติการ ซัพพลายเชน
และเทคโนโลยี
2553 - 2555

2552 – 2553

2551 - 2552

นายพงศธร ทวีสิน
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงาน
พัฒนาและวิศวกรรม
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53

B.Sc. (Petroleum Engineering)

ไมมี

ไมมี

• ผูชวยกรรมการผูจัดการ ปตท. สผ.
ใหญ สายงานเทคโนโลยี
และปฏิบัติการ
ปตท. สผ.
• รองผูจัดการใหญ สาย
งานโครงการรวมทุน
และพื้นที่บนบก
ปตท. สผ.
• รองผูจัดการใหญ
โครงการอาทิตย

2555-ปจจุบัน

• รองกรรมการผูจัดการ
ใหญ กลุมงานพัฒนา
และวิศวกรรม

ปตท. สผ.

2553 – 2555

• ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญ สายงานวิศวกรรม
และกอสราง

ปตท. สผ.

2552 – 2553

• รองผูจัดการใหญ สาย

ปตท. สผ.

The Pennsylvania State
University
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา/

(ป)

การอบรม

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท %*
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

งานพัฒนาการผลิต
2549-2551

นายฐิติ เมฆวิชัย

51

รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงาน
ทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ

B.Sc. (Geography),
Srinakarinvirot (Prasarnmitr)
University

8,000 หุน
(0.0002%)

ไมมี

2555-ปจจุบัน • รองกรรมการผูจัดการ
ปตท. สผ.
ใหญ กลุมงานทรัพยากร
บุคคลและบริการธุรกิจ
2554-2555

นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมงานการเงินและการบัญชี

57

นายยงยศ ครองพาณิชย
52
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานการเงิน และกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ
PTTEPTR

M.Sc.( Business
Administration),
Thammasart University

M.Sc.( Accounting),
Thammasart University

6,000 หุน

ไมมี

(0.0002%)

69,500 หุน
(0.0018%)

ไมมี

• ผูจัดการอาวุโส
ปตท. สผ.
ฝายความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม

• ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญ สายงานทรัพยากร
บุคคล

2554-ปจจุบัน • รองกรรมการผูจัดการ
ใหญ กลุมงานการเงิน
และการบัญชี
2549-2554 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญการเงินองคกร
2556-ปจจุบัน • ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญ สายงานการเงิน
และกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2554-2555 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ปตท. สผ.

ปตท. สผ.

ปตท.
ปตท. สผ.

ปตท. สผ.
เอกสารแนบ 1 หนา 41
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา/

(ป)

การอบรม

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท %*
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

2553-2554

•

2552-2553

•

2548-2552
•

นางสาวพรทิพย อุยะกุล
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สาย
งานบัญชี กลุมงานการเงินและการ
บัญชี

59

M.Sc. (Accounting),
Thammasart University

58,593 หุน
(0.0015%)

ไมมี

2556-ปจจุบัน •

2553-2555
•
2549-2553
•

PTTEPTR

ใหญ สายงานบัญชี
ผูจัดการอาวุโส ฝาย
โครงการรวมทุนประเทศ
เมียนมาร
ผูจัดการอาวุโส
ฝายบริหาร การรวมทุน
โครงการ
Senior Manager
(ปฏิบัติงานสมทบ บริษัท
Carigali-PTTEPI
Operating Company
SDN. BHD. (CPOC)
ประเทศมาเลเซีย)
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญ สายงานบัญชี
กลุมงานการเงินและ
การบัญชี
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญ สายงานบริหาร
ซัพพลายเชน
ผูจัดการอาวุโส
ฝายจัดหา

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปตท. สผ.

ปตท. สผ.
ปตท. สผ.

ปตท. สผ.

ปตท. สผ.

ปตท. สผ.
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นางชนมาศ ศาสนนันทน
ผูจัดการอาวุโส ฝายการเงิน

นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล
ผูจัดการอาวุโส ฝายบัญชีกลาง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา/

(ป)

การอบรม

43

47

M.Sc.( Business
Administration),
University of South Carolina

M.Sc.( Financial Accounting),
Thammasart University

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท %*
ระหวาง
ผูบริหาร
10,500 หุน
ไมมี
(0.0003%)

79,205 หุน
(0.0020%)

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2553-ปจจุบัน • ผูจัดการอาวุโส
ฝายการเงิน
2553
• รักษาการ ผูจัดการ
ฝายการเงิน
2550-2553 • ผูชวยผูจัดการ
ฝายการเงิน นักลงทุน
สัมพันธ

ปตท. สผ.

2553-ปจจุบัน • ผูจัดการอาวุโส
ฝายบัญชีกลาง

ปตท. สผ.

• ผูจัดการ
ฝายบัญชีกลาง

ปตท. สผ.

2551-2553
2550-2551

ปตท. สผ.
ปตท. สผ.

ปตท. สผ.

• ผูจัดการ
ฝายบัญชีโครงการ
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เอกสารแนบ 2: กรรมการของบริษัทยอยและบริษทั รวม
1.

บริษัทยอย: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปตท.สผ. มีบริษัทยอย จํานวน 59 แหง
รายชื่อกรรมการ

บริษัทยอย
ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ.ส.
พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส
ปตท.สผ. อันดามัน
ออเรนจ
PTTEP MEA
PTTEPO
PTTEP HV
PTTEP HL
PTTEP KV
PTTEP SV
PTTEPH
ATL
PTTEP AG

ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

นายอัษฎากร
นายประพัฒน
นายไพโรจน
นายกิตติศักดิ์
นายกิตินันท
นายสมเกียรติ
นางประณต
นายปยะ
นายโอวาส
นายปรีชา
นางสุจิตรา
นายสมพร
นายสุรชัย
นายวันชัย
นายปยะ
นายยงยศ
นายประพัฒน
นายกนก
นายพงศธร
นายโนบุโอ
นายมิโนรุ

หมายเหตุ

PTTEPTS

1. / :

ลิ้มปติ
โสภณพงศพิพัฒน
แรงผลสัมฤทธิ์
หิรัญญะประทีป
แมนเลขา
จันทรมหา
ติราศัย
สุขุมภาณุเมศร
จิโนรส
เพิ่มวัฒนชัย
สุวรรณสินพันธุ
วองวุฒิพรชัย
ธนสมบูรณกิจ
มหาสุวรรณชัย
วิจิตรจรรยา
ครองพาณิชย
โสภณพงศพิพัฒน
อินทรวิจิตร
ทวีสิน
อิชิอิ
ฟูกูดะ
กรรมการ

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
X:

ประธานกรรมการ

/// : กรรมการบริหาร
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รายชื่อกรรมการ

บริษัทยอย
PTTEP OM
PTTEP IH
PTTEP SA
PTTEP ID
PTTEP AI
PTTEP BD
PTTEP NZ
PTTEP SVPC
PTTEP IR
PTTEP BH
JV Marine
JV Shore Base
PTTEP FH
PTTEP NL

ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

นายสมเกียรติ
นายมนตรี
นางสุจิตรา
นายอนันท
นายสมชาย
นายกนก
นายวรานนท
นายธีรพล
น.ส. พรทิพย
นายโอวาส
น.ส. จรูญศรี
นายปรีชา
นายสุรชัย
นายขจร
นายชุมพล
นายปยะ
นายสุรพงษ
นายสมพร
นายอัษฎากร
นายพงศธร
นายอนันท
นายธีรศักดิ์

หมายเหตุ

PTTEPTS

1. / :

จันทรมหา
ลาวัลยชัยกุล
สุวรรณสินพันธุ
ชลชวลิต
มโนภินิเวศ
อินทรวิจิตร
หลาพระบาง
พูนศิริ
อุยะกุล
จิโนรส
วันเกิดผล
เพิ่มวัฒนชัย
ธนสมบูรณกิจ
ภาสะวณิช
โรจนจันทร
สุขุมภาณุเมศร
เอี่ยมจุฬา
วองวุฒิพรชัย
ลิ้มปติ
ทวีสิน
ชลชวลิต
ตันเจริญลาภ
กรรมการ

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/

/

/

/

/
/
/
/

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

X:

ประธานกรรมการ

/// : กรรมการบริหาร
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รายชื่อกรรมการ

บริษัทยอย
PTTEP NC
PTTEPR
PTTEP SAER
PTTEP CIF
PTTEP CA
PTTEP SMD
PTTEP SS
PTTEP SD
PTTEP ML
PTTEPB
PTTEP SM

ที่

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

นายโยธิน
ทองเปนใหญ
Elenora
Jongsma
Orangefield Trust (Netherlands)
B.V.
นางชนมาศ
ศาสนนันทน
นายอนันท
ชลชวลิต
นายโอวาส
จิโนรส

7.

น.ส. เพ็ญ
จันทร

จริเกษม

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Michael
นางธัญญพร
นายธีรพล
นายนาวี
นายสมชาย
น.ส. จรูญศรี
นายชุมพล

Laffin
วังวสุ
พูนศิริ
อนันตรักสกุล
มโนภินิเวศ
วันเกิดผล
โรจนจันทร

หมายเหตุ

PTTEPTS

1. / :

กรรมการ

/
/

/

/

/
/
/

/

/

/
/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/

/
/
/

X:

ประธานกรรมการ

/// : กรรมการบริหาร
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รายชื่อกรรมการ

บริษัทยอย
PTTEP AU
PTTEP AP
PTTEP AA
PTTEP AO
PTTEP AB
PTTEP AT
PTTEP AIF
PTTEP AAF
PTTEP AAP
PTTEPAAT
PTTEPAAO
PTTEP AAA
PTTEPAAS

ที่

1.
2.
3.
4.

นายสมพร
วองวุฒิพรชัย
นายเฉลิมเกียรติ ทองเถาว
นายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ
Ken
Fitzpatrick

5.

น.ส. เพ็ญ
จันทร

จริเกษม

x x x x x x
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
x

รายชื่อกรรมการ

บริษัทยอย
Cove
CEAL
CEMROL
CEMROFL
CEKL
CMTL
CMEL

ที่

x x x x x x
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /

1.
2.
3.
4.
5.

นายอนันท
นายดิเรก
Michael
Annie
Eleni

หมายเหตุ

PTTEPTS

1. / :

ชลชวลิต
หวังอุดมสุข
Nolan
Yeap
Theodorou
Argyrou
กรรมการ

/
/
/

X:

/
/
/

/
/
/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

ประธานกรรมการ

/// : กรรมการบริหาร
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2.

บริษัทรวม: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปตท.สผ. มีบริษัทรวม จํานวน 17 แหง

ที่

รายชื่อกรรมการ
(เฉพาะกรรมการผูบริหาร และ
พนักงานกลุม ปตท.สผ.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายอัษฎากร
นางประณต

ลิ้มปติ
ติราศัย

น.ส. เพ็ญจันทร

จริเกษม

นายฐิติ
นายสุรพงษ
นายกนก
นางนาถฤดี

เมฆวิชยั
เอี่ยมจุฬา
อินทรวิจิตร
โฆสิตาภัย

นายปฤษดาพันธ

พจนปรีชา

Andy

Jacob

Gavin

Ryan

นายปยะ
นายอนนต
นายพงศธร
นายโยธิน
นายไพโรจน
นายไพโรจน

สุขุมภาณุเมศร
สิริแสงทักษิณ
ทวีสนิ
ทองเปนใหญ
สมุทรธนานนท
แรงผลสัมฤทธิ์

/
/
/
/

NST Supply Base

LAL

PTT FLNG

Erawan FSO 2 Bahamas

Troughton Island

Shoreair

CPOC

MGTC

บี 8/32 พารทเนอร

พีทีที ไอซีที

เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ

บริษัทรวม

/
/
/
/

/

/
/*
/
/
/
/

/
/
/**

/
/
/
/
/

/

* Alternate Director
**ดํารงตําแหนง Vice President ดวยอีกตําแหนงหนึ่ง
หมายเหตุ 1. / :
กรรมการ
X:
ประธานกรรมการ
/// : กรรมการบริหาร
2. มี 6 บริษัท ไมมีกรรมการที่เปนตัวแทนของ ปตท.สผ. ไดแก
(1) TPC และ Asia Pacific Marine Service กํากับดูแลโดยผานทางการประชุมผูถือหุน
(2) HV JOC และ HL JOC กํากับดูแลโดยผานทาง Management Committee (MC) ซึ่ง ปตท.สผ.
มีนาย ประพัฒน โสภณพงศพิพัฒน เปน Member และนาย สุรชัย ธนสมบูรณกิจ เปน Alternate Member
(3) GBRS กํากับดูแลโดยผานทาง MC ซึ่ง ปตท.สผ. มี นายประพัฒน โสภณพงศพิพัฒน เปน
Member และนายโอวาส จิโนรส เปน Alternate Member
(4) KKD Oil Sands (เดิมชื่อ SCP) กํากับดูแลโดยผานทาง MC ซึ่ง ปตท.สผ. มีนายอัษฎากร ลิ้มปติ,
นายพงศธร ทวีสิน และนายโยธิน ทองเปนใหญ เปน Member

PTTEPTS
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เอกสารแนบ 3: ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจการสํารวจและผลิตตามมาตรฐานการบัญชี
ของสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 69 (FAS 69)
(ก) สรุปปริมาณสํารองปโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ปริ ม าณสํา รองพิ สูจ น แล ว รวมทุก โครงการของ ปตท.สผ. และบริ ษัท ย อย ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังตารางที่แนบ ปริมาณสํารองพิสูจนแลวจะมีการตรวจสอบและประเมินทุก
รอบปโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหลงปโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อใหไดตัวเลขที่ไดมาตรฐาน ปริมาณ
สํารองพิสูจนแลวในรายงานนี้จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศ
เจาของแหลงปโตรเลียม
ปริมาณสํารองพิสูจนแลวที่รายงานนี้ ไมรวมปริมาณปโตรเลียมที่ไดสํารวจพบในโครงการ
เวียดนาม บี และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 นอกชายฝงประเทศเวียดนาม เนื่องจากยังไมไดมี
การลงนามในการจัดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement)
ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 คิดเปนปริมาณน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 263 ลานบารเรล1 และเปนกาซธรรมชาติ 4,182
พันลานลูกบาศกฟุต หรือรวมทั้งหมดเปน 901 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ โดยปริมาณสํารองที่พิสูจน
แลวของน้ํามันดิบและคอนเดนเสทคิดเปนประมาณรอยละ 29 และกาซธรรมชาติคิดเปนประมาณรอยละ
71 ในขณะที่ปริมาณสํารองที่พิสูจนและพัฒนาแลว (Proved Developed Reserves) คิดเปนประมาณรอย
ละ 45 ของปริมาณสํารองพิสูจนแลว รวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย
ปริมาณการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ในป 2555 คิดเปน 115.0
ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ (เปนน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 36 ลานบารเรล1 และกาซธรรมชาติ 497
พั น ล า นลู ก บาศก ฟุ ต ) หรื อ ประมาณ 313,293 บาร เ รลเที ย บเท า น้ํ า มั น ดิ บ ต อ วั น เพิ่ ม ขึ้ น จากป ที่ แ ล ว
ประมาณ 11,926 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 3.96 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณการ
ผลิตเปนผลมาจากการเพิ่มอัตราการผลิตในแหลงบงกช แหลงเวียดนาม 16-1 และแหลงเอส 1 เปนหลัก
1

รวมปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวและปริมาณการผลิตของกาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) และ บิทูเมน (Bitumen)

PTTEPTT

เอกสารแนบ 3 หนา 1

แบบ 56-1 ประจําป 2555
ปริมาณสํารองน้ํามันดิบ, คอนเดนเสท
กาซธรรมชาติและบิทูเมนที่พิสูจนแลว(1) (2)
ปริมาณสํารองน้ํามันดิบ, คอนเดนเสท

ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติ

(1) (2)

ที่พิสูจนแลว

ที่พิสูจนแลว

(ลานบารเรล)

Company’s share of
reserves of consolidated
companies
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
1) Revision of previous
estimates
2) Improved recovery
3) Extensions and
discoveries
4) Purchases/Sales of
Petroleum in place
5) Production
Total consolidation companies
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
Company’s share of
reserves of consolidated
companies
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
1) Revision of previous
estimates
2) Improved recovery
3) Extensions and
discoveries
4) Purchases/Sales of
Petroleum in place
5) Production
Total consolidation companies
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ปริมาณเทียบเทาน้ํามันดิบ

(1)

(พันลานลูกบาศกฟุต)
ในประเทศ

ตางประเทศ

(ลานบารเรล)
รวม

ในประเทศ

ตางประเทศ

ตางประเทศ

รวม

121
24

93
(1)

214
23

2,992
(224)

2,333
(31)

5,325
(255)

612
(20)

431
(7)

1,043
(27)

6
5

36

6
41

27
128

-

27
128

11
26

36

11
62

-

21

21

-

(195)

(195)

-

(10)

(10)

(25)

(5)

(30)

(381)

(120)

(501)

(88)

(22)

(110)

131

144

275

2,542

1,987

4,529

541

428

969

131

144

275

2,542

1,987

4,529

541

428

969

12
7

1
-

13
7

120
11

(18)
-

102
11

33
9

(5)
-

28
9

2

2

4

35

2

37

7

3

10

(27)

(9)

(36)

(378)

(119)

(497)

(89)

(26)

(115)

125

138

263

2,330

1,852

4,182

501

400

901

(2)

(1) ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมถึงปริมาณสํารองพิสูจนแลวสุทธิที่เปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลงปโตรเลียม
(2) รวมปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวและการผลิตของกาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) และ บิทูเมน (Bitumen)

PTTEPTT

รวม

ในประเทศ

เอกสารแนบ 3 หนา 2

แบบ 56-1 ประจําป 2555
(ข) รายงานสินทรัพยของกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม
รายงานสินทรัพยของกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม จะแสดงถึง สินทรัพยของโครงการตาง ๆ
ทั้งที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวและยังไมไดพิสูจน ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณเสริมที่ใชในการ
สํารวจและผลิตปโตรเลียมรวมถึงคาเสื่อมราคาสะสม คาสูญสิ้นสะสม คาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อ
การดอยคา
สินทรัพยของโครงการที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวประกอบดวย หลุมสํารวจ และ
หลุมพัฒนา ทอขนสงกาซธรรมชาติ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตปโตรเลียม สวน
สินทรัพยของโครงการที่ยังไมพบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว หมายถึง รายจายฝายทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจาก
โครงการ ตาง ๆ ที่ยังไมพบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว สําหรับเครื่องมือและอุปกรณเสริมที่ใชในการผลิต
ปโตรเลียม ประกอบดวยคลังเก็บวัสดุสํานักงานภาคพื้นสนาม ยานพาหนะ และอุปกรณอื่น ๆ
สินทรัพยสุทธิของกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม หมายถึง มูลคาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ของสินทรัพยเพื่อรอการคิดคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนายตอไปในอนาคต
(หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)
สินทรัพยของโครงการที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว
สินทรัพยของโครงการที่ยังไมพบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว
ประมาณการคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
เครื่องมือและอุปกรณเสริมที่ใชในการผลิตปโตรเลียม
สินทรัพยรวมของกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม
คาเสื่อมราคาสะสม คาสูญสิ้นสะสม คาตัดจําหนายสะสม และ คาเผื่อการดอยคา

สินทรัพยสุทธิของกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม

PTTEPTT

2555

2554

17,220
3,180
1,032
170
21,602
(7,548)
14,054

14,458
1,107
695
153
16,413
(6,089)
10,324

เอกสารแนบ 3 หนา 3

แบบ 56-1 ประจําป 2555
(ค) รายงานรายจายที่เกิดขึน้ เพื่อการไดมาซึ่งสิทธิสัมปทาน การสํารวจและการพัฒนาปโตรเลียม
รายงานรายจายที่เกิดขึ้นจะแสดงถึงรายจายที่เกิดขึ้นในระหวางปเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิ
สัมปทาน การสํารวจและการพัฒนาปโตรเลียม ทั้งที่บันทึกเปนสินทรัพยและคาใชจาย
ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิสัมปทาน หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดเขาไปมีสวนรวม
ในสิทธิสัมปทานของโครงการตาง ๆ ทั้งที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวและยังไมไดพิสูจน
รายจายเพื่อการสํารวจประกอบดวย คาใชจายในการสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณี
ฟสิกส รายจายเพื่อการขุดเจาะและเตรียมหลุมสํารวจรวมถึงคาสงวนพื้นที่ในแปลงสํารวจที่ยังไมไดรับการ
พัฒนา
รายจายเพื่อการพัฒนาประกอบดวย รายจายเพื่อการขุดเจาะและเตรียมหลุมพัฒนา และ
รายจายในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในโครงการตาง ๆ สําหรับการ
พัฒนาปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวเพื่อใชในการผลิต การแยก การปรับปรุงคุณภาพปโตรเลียม และ การ
รวบรวมและเก็บรักษาปโตรเลียม รวมทั้งรายจายเพื่อทอขนสงกาซธรรมชาติ
2555

(หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)
ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิสัมปทาน
- โครงการที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว
- โครงการที่ยังไมพบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว
(1)

รายจายเพื่อการสํารวจ
รายจายเพื่อการพัฒนา
รวม

2554

ในประเทศ

ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ ตางประเทศ

รวม

188
-

2,039

188
2,039

-

1
704

1
704

182

321

503

144

309

453

979
1,349

1,352
3,712

2,331
5,061

989
1,133

2,773
3,787

3,762
4,920

(1) รายจายเพื่อการสํารวจรวมถึงการโอนรายจายขุดเจาะหลุมสํารวจไปเปนรายจายขุดเจาะหลุมพัฒนาเพื่อเตรียมการผลิตตอไปในอนาคต

PTTEPTT

เอกสารแนบ 3 หนา 4

แบบ 56-1 ประจําป 2555
(ง) รายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม
รายงานผลการดําเนินงานนี้แสดงเฉพาะผลการดําเนินงานจาก กิจกรรมการผลิตปโตรเลียม
สําหรับป 2555 และ 2554 โดยแสดงไวในตารางขางลางดังตอไปนี้
คาใชจายการดําเนินงาน ประกอบดวย คาใชจายที่เกิดขึ้นเพื่อการดําเนินงานและบํารุงรักษา
หลุมผลิต ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณการผลิต สําหรับคาใชจายในการสํารวจ หมายถึง คาใชจายสํารวจเพื่อ
งานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสและคาตัดจําหนายหลุมสํารวจที่ไมพบปโตรเลียมในเชิงพาณิชย
คาใชจายในการบริหารทั่วไป คือ คาใชจายในการบริหารที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการ
ผลิตปโตรเลียม
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนาย หมายถึง คาสึกหรอของสินทรัพยจากกิจกรรม
การผลิตปโตรเลียมและทอขนสงกาซธรรมชาติ รวมทั้งคาตัดจําหนายประมาณการคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
คาใชจาย (รายได) อื่น หมายรวมถึง รายไดจากการบริการทอขนสงกาซธรรมชาติ กําไรหรือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม
ภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรจากผลการดําเนินงานของกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม
คาใช จายทั่วไปของสํา นักงานใหญและตนทุนทางการเงิน ไมรวมเปน คาใชจายในการ
คํานวณผลการดําเนินงานของกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม
(หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)

2555
ตางประเทศ

ในประเทศ

2554
ในประเทศ ตางประเทศ

รวม

รวม

รายได :
รายได – บริษัทที่เกี่ยวของ

4,787

545

5,332

4,185

412

4,597

425

933

1,358

391

452

843

5,212

1,478

6,690

4,576

864

5,440

คาใชจายการดําเนินงาน

372

333

705

407

216

623

คาใชจายในการสํารวจ

60

153

213

30

187

217

คาใชจายในการบริหารทั่วไป

76

99

175

77

66

143

670

118

788

574

72

646

1,040

323

1,363

897

210

1,107

-

1

1

-

5

5

(26)

(128)

(154)

4

(185)

(181)

2,192

899

3,091

1,989

571

2,560

ผลการดําเนินงานกอนภาษีเงินได

3,020

579

3,599

2,587

293

2,880

ภาษีเงินได

1,136

322

1,458

1,058

100

1,158

ผลการดําเนินงานสุทธิ

1,884

257

2,141

1,529

193

1,722

รายได – อื่น
รายไดจากการขายรวม
คาใชจาย :

คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาเสือ่ มราคาคาสูญสิน้ และคาตัดจําหนาย
ํ 
คาความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหลงมอนทารา
คาใชจาย (รายได) อื่น
คาใชจายรวม

PTTEPTT

เอกสารแนบ 3 หนา 5

แบบ 56-1 ประจําป 2555
(จ) รายงานมูลคาปจจุบันตามมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวของกับปริมาณสํารอง
ปโตรเลียมที่พิสูจนแลว
มาตรฐานการวั ด มู ล ค า ป จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ปริ ม าณสํ า รอง
ปโตรเลียมที่พิสูจนแลว คํานวณโดยใชราคาเฉลี่ย 12 เดือน* (คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉพาะที่มี
กําหนดไวในสัญญาเทานั้น) คูณดวยประมาณการปริมาณการผลิตในอนาคตของปริมาณสํารองที่พิสูจน
แลวที่เหลืออยู ณ สิ้นป หักดวยประมาณการคาใชจายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาและผลิตปริมาณ
สํารองที่พิสูจนแลว ซึ่งคิดจากตนทุนคาใชจายตามขอมูล ณ สิ้นป โดยไมคํานึงถึงสภาวะแวดลอมอื่นๆ ที่
อาจจะเปลี่ยนไปในอนาคต
ภาษีเงินไดในอนาคตคํานวณโดยใชอัตราภาษีตามกฎหมายที่มีอยู ณ สิ้นป และหักหรือ
ปรับปรุงสวนลดตางๆ ตามที่เปนจริง
กระแสเงินสดสุทธิปรับลดมูลคาของกระแสเงินสดในแตละปเปนมูลคาปจจุบันดวยอัตรา
10% ตอปเพื่อสะทอนถึงมูลคาตามเวลาของกระแสเงินสดนั้น
มูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดตามที่แสดงไวขางลางนี้ มิไดมุงหมายใหเปน
การแสดงประมาณการมูลคาตามราคาตลาดยุติธรรมของสินทรัพยปโตรเลียม ประมาณการมูลคาตาม
ราคาตลาดยุติธรรม ควรตองคํานึงถึงปริมาณสํารองที่ยังไมไดพิสูจน ซึ่งอาจเปลี่ยนเปนปริมาณสํารองที่
พิสูจนแลวไดในอนาคต ประมาณการราคาของน้ํามันและกาซธรรมชาติ ในอนาคต อัตราดอกเบี้ย การ
เปลี่ยนแปลงของคาใชจายในการพัฒนาและผลิต และความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการผลิตในอนาคต ดวย
เหตุผลตามที่กลาวแลว และยังมีขอควรคํานึงอื่น ๆ อีกมาก มูลคาที่เหมาะสมจึงขึ้นอยูกับการพิจารณา
และ/หรือ การตัดสินใจของผูวิเคราะหเปนหลัก
* ราคาเฉลี่ย 12 เดือน คํานวณจาก การเฉลี่ยแบบไมถวงน้ําหนัก โดยใชราคาของวันแรก
ในแตละเดือน
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ)
รายรับ
คาใชจายในการผลิต
คาใชจายในการพัฒนา
ภาษีเงินได
กระแสเงินสดสุทธิ
สวนปรับลดมูลคาตามเวลา 10% ตอป
มูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ

PTTEPTT

ในประเทศ
2555
2554
24,056
23,196
(2,990)
(2,649)
(5,333)
(6,233)
(4,777)
(4,351)
10,956
9,963
(2,883)
(2,793)
8,073
7,170

ตางประเทศ
2555
2554
23,258
21,038
(6,323)
(4,816)
(2,825)
(3,070)
(2,732)
(2,796)
11,378
10,356
(5,014)
(4,727)
6,364
5,629

รวม
2555
47,314
(9,313)
(8,158)
(7,509)
22,334
(7,897)
14,437

2554
44,234
(7,465)
(9,303)
(7,147)
20,319
(7,520)
12,799

เอกสารแนบ 3 หนา 6

แบบ 56-1 ประจําป 2555
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ตามการวัดมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้ องกับปริมาณสํารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์
แล้ ว
(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ)

2555

2554

มูลคาปจจุบันสุทธิ ณ ตนป

12,799

10,381

(5,331)

(4,100)

คาใชจายในการพัฒนาที่เกิดขึ้นระหวางป

2,509

1,880

การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากราคาและคาใชจายในการผลิต

4,628

8,970

การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากคาใชจายในการพัฒนา

(948)

(2,902)

643

1,474

878

(454)

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการซื้อหรือขายปริมาณสํารองปโตรเลียม

-

(565)

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสวนปรับลดตามมูลคาของเวลาที่เปลี่ยนไป

(378)

(811)

การเปลี่ยนแปลงสุทธิของภาษีเงินได

(363)

(1,074)

มูลคาปจจุบันสุทธิ ณ สิ้นป

14,437

12,799

รายไดสุทธิหลังหักคาใชจายในการผลิตจากการขายและจําหนาย
ปโตรเลียมที่ผลิตระหวางป

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสํารองที่สํารวจใหม
สํารวจเพิ่มเติม และปรับปรุงวิธีการผลิต
การเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่ไดประมาณการไว
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
(ฉ) ขอมูลอื่น
หลุมผลิตน้ํามันดิบ/คอนเดนเสท* และกาซธรรมชาติ
จํานวนหลุมผลิตน้ํามันดิบ/คอนเดนเสท* และกาซธรรมชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังตอไปนี้

ประเทศไทย
ตางประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม

น้ํามันดิบ/คอนเดนเสท*
รวม
สุทธิ
779
373
13
22
814

4
9
386

กาซธรรมชาติ
รวม
สุทธิ
1,006
372
97
10
1,113

42
10
424

* รวมหลุมบิทูเมน
หลุมน้ํามันดิบ/คอนเดนเสท* และกาซธรรมชาติ ซึ่งอยูระหวางการขุดเจาะ
จํานวนหลุมซึ่งอยูระหวางการขุดเจาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีดังตอไปนี้
รวม

สุทธิ

2

0.9

1
3
6

0.3
0.4
1.6

39

10.2

4
1
44

1.8
0.4
12.4

แหลงสํารวจ
ประเทศไทย
ตางประเทศ
ออสเตรเลีย
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม

แหลงพัฒนา
ประเทศไทย
ตางประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม

* รวมหลุมบิทูเมน
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
จํานวนหลุมน้ํามันดิบ/คอนเดนเสท* และกาซธรรมชาติ -สุทธิซึ่งขุดเจาะ ในป 2555
พรอมผลิต
สุทธิ

หลุมแหง
สุทธิ

15.2

2.5

0.6
0.9
34.3
51

0.3
17
19.8

192.9

5.4

7.9
3.6

-

19.1
223.5

2.4
7.8

แหลงสํารวจ
ประเทศไทย
ตางประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ออสเตรเลีย
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม

แหลงพัฒนา
ประเทศไทย
ตางประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ออสเตรเลีย
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม

* รวมหลุมบิทูเมน

หลุมน้ํามันดิบ/คอนเดนเสทและกาซธรรมชาติรวมหมายถึงจํานวนหลุมทั้งสิ้นที่กลุมบริษัทมีสัดสวนการรวมทุน
บริการ

ไมรวมหลุม

หลุมน้ํามันดิบ/คอนเดนเสทและกาซธรรมชาติสุทธิหมายถึงจํานวนหลุมตามสัดสวนการรวมทุนในหลุมน้ํามันดิบและกาซ
ธรรมชาติรวม
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
ผลการดําเนินงานรายไตรมาสป 2555 (ไมไดตรวจสอบ) และ 2554 สําหรับงบการเงินรวมมีดังนี้
หนวย : ดอลลาร สรอ.
ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1,842,194,870
37,136,388

1,755,375,712
37,634,815

1,567,268,704
34,611,046

1,524,716,295
41,301,845

5,639,087

1,488,943

5,309,389

33,765,218
3,436,905

กําไรจากอนุพันธทางการเงิน

13,975,901

-

-

558,394

รายไดอื่น ๆ

55,092,242

25,826,293

60,280,820

23,357,339

รวมรายได

1,954,038,488

1,820,325,763

1,667,469,959

1,627,135,996

คาใชจายการดําเนินงาน

218,118,999

177,560,342

152,769,963

157,204,284

68,688,308

44,909,221

57,671,959

41,766,650

คาใชจายในการบริหาร

109,281,667

78,484,807

64,171,259

60,285,634

คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม

214,158,772

207,679,661

186,063,918

180,316,373

คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
คาความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหลงมอนทารา
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย

359,082,670

371,846,010

318,342,409

324,564,814

1,844,204
537,982
1,377,158
95,000,072

12,439,600
19,239,630
1,171,880
-

43,445,718
7,552,025
979,782
109,167,123

1,185,282
-

59,478,572

54,140,501

41,435,113

31,955,829

รวมคาใชจาย
สวนแบง (กําไร) ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

1,127,568,404
501,519

967,471,652
1,300,056

981,599,269
1,336,563

797,278,866
1,518,560

กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได

826,971,603
(378,455,141)

854,154,167
(296,472,224)

687,207,253
(436,701,445)

831,375,690
(242,560,532)

448,516,462

557,681,943

250,505,808

588,815,158

0.13
0.13

0.17
0.17

ป 2555
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการทอขนสงกาซ
รายไดอื่น
กําไรจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับ

คาใชจาย
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม

ตนทุนทางการเงิน

กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาท)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนปรับลด
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0.08
0.18
0.08
0.18
หนวย : ดอลลาร สรอ.
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แบบ 56-1 ประจําป 2555
ป 2554

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1,440,651,768
31,033,243

1,373,546,481
34,413,783

1,420,253,743
32,591,372

1,205,269,909
26,032,563

49,780,106
6,168,391

4,301,144

3,467,412
2,780,461

62,778,540
2,988,758

53,905,990

9,838,249

28,208,434

13,108,003

รวมรายได

1,581,539,498

1,422,099,657

1,487,301,422

1,310,177,773

คาใชจายการดําเนินงาน

177,925,911

178,654,705

148,754,325

120,061,022

คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม

27,071,538

51,237,763

76,035,541

62,545,119

คาใชจายในการบริหาร

89,070,143

49,105,660

58,828,262

60,404,469

คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม

167,633,500

163,396,751

171,627,884

142,810,043

คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
คาความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหลงมอนทารา
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
คาใชจายอื่นๆ

267,591,706

272,365,810

279,413,569

297,975,028

4,297,651
3,623,747
2,156,086
-

180,912,028
1,033,629
2,019,730
852,820
-

2,353,816
676,927
-

3,059,338
884,796
-

35,167,465

32,830,745

31,604,288

23,954,550

774,537,747
1,224,201

932,409,641
(853)

769,294,612
553,534

711,694,365
653,034

808,225,952
(319,093,659)

489,689,163
(240,100,824)

718,560,344
(348,521,606)

599,136,442
(239,648,726)

489,132,293

249,588,339

370,038,738

359,487,716

0.15
0.15

0.08
0.08

0.11
0.11

0.11
0.11

รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการทอขนสงกาซ
รายไดอื่น
กําไรจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น ๆ
คาใชจาย

ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาท)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนปรับลด
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สรุปปริมาณการขายปโตรเลียมและราคาขายผลิตภัณฑเฉลีย่
ปริมาณการขายปโตรเลียม – สุทธิ
(บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน)

2555

2554

2553

2552

2551

275,923

265,047

264,575

233,756

219,314

103.27

102.23

73.77

58.03

91.38

7.59

6.00

5.52

5.17

5.17

64.86

55.49

44.83

39.53

49.69

4.28

4.35

3.75

3.16

2.46

ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ย
ราคาขายน้ํามันดิบ และ คอนเดนเสทเฉลีย่
(เหรียญสหรัฐตอบารเรล)
ราคาขายกาซธรรมชาติเฉลี่ย
(เหรียญสหรัฐตอลานบีทีย)ู
ราคาขายผลิตภัณฑปโตรเลียมเฉลี่ย
(เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ)
Lifting Cost
(เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ)
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