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1.
1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรื อกลยุทธ์

ปตท.สผ. ตระหนักถึงหน้ าที่การเป็ นตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจผลิตและสํารวจปิ โตรเลียมของ ปตท.
และของประเทศไทย ในการจัดหาแหล่งปิ โตรเลียมที่มนั่ คงให้ กบั ประเทศไทยและประเทศที่บริ ษัทเข้ าลงทุน
เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณสํ า รองปิ โ ตรเลี ย มและปริ ม าณการผลิ ต ทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศเพื่ อ จัด การ
ความเสี่ยงในการจัดหาพลังงานของประเทศไทย รวมถึงสร้ างผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรมแก่ผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยัง ต้ อ งเผชิ ญ กับ สถานการณ์ ปั จ จุบัน ในการดํ า เนิ น งานทางด้ า น
การสํ ารวจและผลิตปิ โตรเลี ยมที่ มี ความท้ าทายมากขึน้ เนื่ องจากสภาพแวดล้ อมต่างๆ ที่ เปลี่ ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว ทังแหล่
้ งปิ โตรเลียมที่มีปริ มาณลดน้ อยลง ความซับซ้ อนทางด้ านธรณีวิทยาที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งต้ อง
อาศัยความรู้ ความสามารถและเทคโนโลยี ท่ีทนั สมัย รวมถึงการคํานึงถึงดุลยภาพทางด้ านสิ่งแวดล้ อม
และสังคมโดยรวม บริ ษทั จึงกําหนดพันธกิจ (Mission) และวิสยั ทัศน์ (Vision) ดังนี ้
พั นธกิ จ ปตท.สผ.มุ่ง มั่นดํ าเนิน ธุ รกิ จ ทั่วโลก เพื่ อสร้ างความมั่น คงด้ านพลัง งานควบคู่ไ ปกับ
การสร้ างคุณค่าอย่างยัง่ ยืนแก่ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ อง
วิสัยทัศน์ บริ ษัทสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมชันนํ
้ าในเอเชีย ที่ขบั เคลื่อนด้ วยเทคโนโลยีและหัวใจ
สีเขียว
วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมาย สํ า หรั บการดํ า เนิ นธุ ร กิ จ ในปี 2556 – 2560 บริ ษั ท ได้ ติ ด ตาม
สถานการณ์และแนวโน้ มของเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อนํามาใช้ วิเคราะห์
สถานการณ์ พ ลัง งานในประเทศและวางแนวทางการดํ า เนิ น งานให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการสร้ างความสมดุลใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการผลิต (Big) ด้ านปริ มาณสํารอง (Long)
และด้ านผลตอบแทนจากการลงทุน (Strong) และมีการกําหนดเป้าหมาย ดังนี ้
•
ด้ านการผลิต (Big): จากแผนการดําเนินงานของบริ ษัทในปัจจุบนั ทังในเรื
้ ่ องการรักษาและ
เพิ่มปริ มาณการผลิตจากโครงการที่มีอยู่ทงในและต่
ั้
างประเทศ ประกอบกับกลยุทธ์ ในการเติบโตในอนาคต
ที่มีแผนงานรองรั บอย่างชัดเจน ทํ าให้ บริ ษัทพิจารณาที่จะปรับลดเป้าหมายกํ าลังการผลิตจาก 900,000
บาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน เป็ น 600,000 บาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน ในปี 2563 ทังนี
้ ้ เพื่อให้
การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนํามาซึง่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คงขององค์กร
•
ด้ านปริ มาณสํารอง (Long): บริ ษัทมีเป้าหมายในการรักษาอัตราส่วนของปริ มาณสํารองที่
พิสูจน์แล้ วต่ออัตราการผลิต (R/PRatio หรื อ 1P/Production) ไม่ตํ่ากว่า 10 ปี และอัตราส่วนของปริ มาณ
สํารองที่ประเมินได้ ตอ่ อัตราการผลิต ((2P+2C)/Production) ไม่ตํ่ากว่า 40 ปี
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•
ด้ านผลตอบแทนจากการลงทุน (Strong): บริ ษัท มี เ ป้าหมายในการดํ าเนิน ธุ รกิ จ ให้ มี
ผลตอบแทนจากการใช้ เงินลงทุน (ROCE) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม พร้ อมไปกับ
การรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
กลยุทธ์ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ปตท.สผ. มีแผนการดําเนินการเชิงกลยุทธ์ ดังนี ้
1.
เพิ่ ม อัต ราการผลิ ต และปริ ม าณสํ า รอง โดยการบริ ห ารโครงการในปั จ จุบัน (Current
Assets) โดยแบ่งกลุม่ โครงการตามสถานะ (Phase) ของโครงการ ดังต่อไปนี ้
1.1. โครงการผลิต (Producing Assets) ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ทัง้ ที่ เป็ น
ผู้ดําเนิ น การเองและร่ วมทุนกับผู้ดําเนิ นการรายอื่ น มุ่ง เน้ นการลงทุนเพื่ อรั กษาระดับปริ ม าณการผลิ ต
โดยนํ าเทคโนโลยี ม าใช้ เ พิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพ รวมทัง้ เร่ ง สํ ารวจพัฒ นาให้ ครอบคลุม พื น้ ที่ ที่ไ ด้ รับสัม ปทาน
เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณสํ า รองปิ โ ตรเลี ย มสํ า หรั บ การผลิ ต อย่ า งยั่ง ยื น ตอบสนองความต้ อ งการปิ โ ตรเลี ย ม
ภายในประเทศ สร้ างรายได้ และมูลค่าเพิ่มแก่บริษัททังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
1.2. โครงการพัฒนา (Development Assets) มุ่งเน้ นการบริ หารโครงการให้ แล้ วเสร็ จ
พร้ อมดําเนินการผลิตตามแผนงานและงบประมาณที่ วางไว้ เพื่ อสร้ างรายได้ และมูลค่าเพิ่มแก่บริ ษัทใน
อนาคตอันใกล้ และทดแทนโครงการผลิตที่จะมีกําลังการผลิตลดลงในอนาคต
1.3. โครงการสํารวจ (Exploration Assets) ได้ แก่โครงการที่ยงั อยู่ในช่วงสํารวจ ซึ่งจะ
มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท ทั ง้ ในแง่ ข องการเพิ่ ม ปริ มาณสํ า รองและ
การผลิ ต ในอนาคต โดยมุ่ ง เน้ นการบริ ห ารจั ด การการลงทุ น ในภาพรวมของโครงการสํ า รวจต่า งๆ
ให้ มีความเหมาะสม การเร่ งการสํ ารวจในโครงการที่มีศกั ยภาพทางปิ โตรเลี ยมสูง รวมไปถึงการบริ หาร
ความเสี่ยงของโครงการที่มีศกั ยภาพทางปิ โตรเลียมตํ่าด้ วยการขายหรื อคืนโครงการ
2.
กลยุทธ์ การเติบโตและสร้ างมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ ยืน ได้ แก่ การสร้ างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน
และการบริ ห ารผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ด้ า นอย่ า งสมดุล การดํ า เนิ น งานอย่ า งเป็ น มิ ต รต่ อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้ อม บรรษัทภิบาล และการขยายการลงทุน (Growth Investment) ทังจากการประมู
้
ลโครงการ
สํารวจใหม่ (New Exploration Acreage) และ การเข้ าซื ้อและควบรวมกิจการ (M&A) โดยเน้ นการเข้ าซื ้อ
และควบรวมกิจการโครงการที่อยูใ่ นช่วงเริ่ มต้ นของการผลิต เพื่อให้ สามารถเพิ่มกําลังการผลิตและปริ มาณ
สํ า รองได้ ใ นทัน ที และเน้ น การลงทุ น ในพื น้ ที่ เ ป้ า หมายหลัก ที่ มี ค วามสํ า คัญ ในเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Growth
Platform)
3.
การสร้ างมูลค่าเพิ่ ม ทางธุรกิ จ ลดต้ น ทุน Finding and Development Cost เพิ่ ม
ผลตอบแทนในการลงทุน โดยการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร (Capability Enablers) เนื่องจาก
ความสามารถขององค์กรเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างยิ่งต่อการนําแผนกลยุทธ์ ของบริ ษัทไปสู่การดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งพัฒนาความสามารถขององค์กรในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
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3.1 ด้ านการจัดหาเงินทุนและการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน บริ ษัทได้ วางแผน
การจัดหาเงิ นทุนให้ สอดคล้ องกับแผนการลงทุน โดยคํานึงถึงการบริ หารการจัดหาเงินและการลงทุนให้
สัดส่วนทางการเงินต่างๆ เช่น หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และหนี ้สินต่อปริ มาณสํารอง ที่เหมาะสม เพื่อที่จะ
รักษาอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ให้ อยูใ่ นระดับเดียวกับประเทศไทย และบริ หารความเสี่ยงทาง
การเงิ น ทัง้ ทางด้ านอัตราแลกเปลี่ ยน อัต ราดอกเบี ย้ และสภาพคล่องของบริ ษั ท ตลอดจนการพัฒ นา
ศักยภาพการบริ หารเงินและบัญชีเพื่อก้ าวไปสู่ระดับ World Class Finance อาทิเช่น การจัดตัง้ Treasury
Center และ In-House Financial Academy เป็ นต้ น
3.2 การเร่ งพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและความสามารถด้ านงานวิจยั พัฒนาของ
องค์กรให้ สอดคล้ องกับแผนการเติบโตของบริ ษัท (Growth Capability) โดยจัดทําแผนการพัฒนาขี ด
ความสามารถและเทคโนโลยี (Capability and Technology Development Roadmap) เพื่อรองรับงาน
สําคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายการเจริ ญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และ R&D Technology Center เพื่อ
เป็ นแหล่งในการค้ นคว้ าวิจยั ขององค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Enterprise
Resource Planning (ERP) เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างรวดเร็ ว
3.3 ด้ านการพัฒนาระบบ กระบวนการทํางาน และโครงสร้ างองค์กรให้ สอดคล้ องกับ
กลยุทธ์ และแผนธุรกิ จที่จะมี การลงทุนและดําเนินงานในต่างประเทศมากขึน้ เช่น การจัดโครงสร้ างและ
โมเดลสําหรับการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ (Global operating model/Organization)
3.4 ด้ านบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กรให้ มีขีดความสามารถที่
แข่งขันได้ ในระดับสากล โดยการเตรี ยมจัดหาบุคลากรให้ เพียงพอ การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
และภาวะผู้นํา รวมไปถึงการรักษาบุคลากรให้ ปฏิบตั ิงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่องด้ วยการสร้ างความผูกพัน
ของพนักงานที่ มี ต่อ องค์ กร การกํ าหนดโครงสร้ างและรู ปแบบการทํ างานขององค์ก รให้ เ ป็ น มาตรฐาน
เดี ย วกัน เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ทัง้ ในและต่ า งประเทศและเสริ ม สร้ างศัก ยภาพขององค์ ก ร
อย่างยัง่ ยืน ตลอดจนปลูกฝั งค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร(Corporate Values) ให้ มีความสอดคล้ อง
กับค่านิยม EPSPIRIT ซึ่งถื อเป็ นรากฐานที่สําคัญต่อการพัฒนาและเจริ ญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกับกลุม่ ปตท.
3.5 ด้ านการบริ หารการพัฒ นาอย่างยั่ง ยื น (Sustainable Development) โดย
ตระหนักถึง บทบาทขององค์กรต่อการตอบแทนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม ผ่านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและคุณภาพชีวิต (CSR : Corporate Social Responsibility) การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
และความปลอดภัย มั่น คง อาชี วอนามัย และสิ่ ง แวดล้ อม (SSHE) โดยมี เ ป้าหมายที่ จ ะเป็ นองค์ ก ร
Low Carbon Footprint ที่จะลดปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกจากกิจกรรมของบริ ษัท ให้ ได้ ถึงร้ อยละ 20 ภายใน
ปี 2563 และเป็ นองค์กรที่คํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมด้ านการใช้ นํ ้า การปล่อยของเสีย และมลภาวะ
ส่วนที่ 1 หน้ า 3
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สู่อากาศ ดิน ซึ่งได้ รับการยอมรับและปกป้องจากทางสังคมในทุกๆ พื ้นที่ปฏิบตั ิการ (Social License to
Operate) โดยใช้ มาตรวัดผลการพัฒ นาอย่างยั่ง ยืน ขององค์กรในระดับสากล อาทิเ ช่นDow Jones
Sustainability Index (DJSI) และ Global Reporting Initiatives (GRI)
การดํ า เนิ น การในปี 2556 ปตท.สผ. ใช้ แนวทาง END-WAY-MEAN เป็ น กระบวนการ
วางแผนการดําเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์ โดยตังเป้
้ าหมายเชิงกลยุทธ์ (END) โครงการเชิงกลยุทธ์ (WAY) และ
กําหนดองค์ประกอบ /ปั จจัยที่แห่งความสําเร็ จ (MEAN) โดยการดําเนินการในปี 2556 มีสาระสําคัญสรุ ปได้
ดังต่อไปนี ้
ด้ านการสํารวจ: ในปี 2556 บริ ษทั ได้ ดําเนินกิจกรรมการสํารวจในโครงการต่างๆ ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศอย่างต่อ เนื่ อง เพื่ อประเมิ น ศักยภาพของแปลงและเพิ่ ม ปริ ม าณสํ ารองปิ โตรเลี ยม โดยใน
ปี 2556 ปตท.สผ. มีการขุดเจาะหลุมสํารวจและหลุมประเมินผลในหลายโครงการ อาทิเช่น
•
โครงการเมี ยนมาร์ เ อ็ ม 3 เสร็ จ สิ น้ การเจาะหลุม ประเมิ น ผลตามแผนในเดื อ น
สิงหาคม 2556 โดยได้ พบก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสท ขณะนี ้อยู่ระหว่างการศึกษาและเตรี ยมการเจาะ
หลุมประเมินจํานวน 8 หลุม ซึ่งคาดว่าจะเริ่ มการเจาะหลุมในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ทังนี
้ ้ โครงการมีแผนที่
จะเจาะหลุ ม ประเมิ น ผลเพิ่ ม เติ ม ใน ปี 2557 เพื่ อ วางแผนพัฒ นาและผลิ ต ก๊ าซธรรมชาติ จ ากแหล่ ง
AungSinkhaนี ้ต่อไป
นอกจากนี ใ้ นเดือนกันยายนที่ผ่านมา รั ฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ได้ อนุมัติการเข้ า
ร่ วมทุนของ Mitsui Oil Exploration Co., Ltd (MOECO) ในโครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3 ในสัดส่วน ร้ อยละ 20
โดยบริ ษัทยังคงเป็ นผู้ดําเนินการและถือสิทธิการร่วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 80
•
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม11 อยู่ระหว่างการจัดทํารายงานหลุมสํารวจ MNZ-1 และ
ประเมินศักยภาพแปลงสํารวจ M11 ในพื ้นที่อื่นเพิ่มเติมเพื่อวางแนวทางในการดําเนินงานต่อไป
•
โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 เป็ นโครงการที่ตงอยู
ั ้ ่บนบกห่างจากเมือง
ย่างกุ้งไปทางเหนือ ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการดําเนินงานสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และอยู่
ระหว่างการศึกษาโครงสร้ างพื ้นผิวธรณีวิทยา และเตรี ยมงานการเจาะหลุมสํารวจ 4 หลุม ซึ่งวางแผนที่จะ
เริ่ มดําเนินการเจาะภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2557
•
โครงการแอลจีเรี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ เสร็ จสิน้ การเจาะหลุมสํ ารวจจํ านวน 9
หลุม ในระยะเวลาการสํารวจช่วงที่ 1 (7 หลุม ในปี 2555 และ 2 หลุม ในปี 2556) พบปิ โตรเลียม 8 หลุม
และขณะนี อ้ ยู่ระหว่างการดําเนินงานในระยะเวลาการสํ ารวจช่วงที่ 2 (พฤษภาคม 2556 ถึง พฤษภาคม
2558)
•
โครงการเคนยา แอล 5 แอล 7 แอล 11เอ แอล 11บี และแอล 12 ในประเทศเคนยา
ที่แปลง L11B มีการเจาะหลุมสํารวจ Kiboko-1 แต่ไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ทังนี
้ ้ โครงการสามารถนํา
ผลของการสํารวจไปใช้ ประโยชน์ทางธรณีวิทยาต่อไป
ส่วนที่ 1 หน้ า 4
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ด้ านการพัฒนาโครงการ: มุ่งเน้ นการบริ หารโครงการให้ พร้ อมดําเนินการผลิตตามแผนงานและ
งบประมาณที่วางไว้ เพื่อสร้ างรายได้ และมูลค่าเพิ่มแก่บริ ษัทในอนาคตอันใกล้ และทดแทนโครงการผลิตที่
จะมีกําลังการผลิตลดลงในอนาคต อาทิเช่น
•
โครงการซอติก้า อยู่ระหว่างการดําเนินงานก่อสร้ างในเฟส 1A โดยโครงการได้
ดําเนินการติดตังแท่
้ นหลุมผลิตจํานวน 3 แท่น การวางท่อส่งก๊ าซฯระหว่างแท่นผลิตและการวางท่อส่งก๊ าซ
หลักเสร็ จสิ ้นแล้ ว ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการก่อสร้ างระบบท่อส่งก๊ าซฯบนบก ดําเนินการเจาะหลุมผลิต และ
ก่ อ สร้ างแท่ น ผลิ ต กลางซึ่ง ได้ ทํา การขนย้ า ยเพื่ อ ติ ด ตั ง้ นอกชายฝั่ ง ในเดื อ นตุล าคม โดยคาดว่าจะ
สามารถเริ่ มการผลิตได้ ในไตรมาสแรกปี 2557
•
โครงการแอลจีเรี ย 433 เอ และ 416 บี เสร็ จสิ ้นการเจาะหลุมพัฒนาที่ 6 จาก 12
หลุม ขณะนี ย้ ังอยู่ระหว่างการก่อสร้ างกระบวนการผลิตและระบบท่อขนส่ง (EPC 1) งานก่อสร้ างที่
พักอาศัยและสาธารณูปโภค (EPC 2) โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่ มการผลิตได้ ในปลายปี 2557
•
โครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรี ย วัน อยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อพัฒนา
แหล่ ง ก๊ าซธรรมชาตินอกชายฝั่ ง และวางแผนการก่ อสร้ างโรงงานผลิ ตก๊ าซธรรมชาติเ หลว (Liquefied
Natural Gas หรื อ LNG) บนบก ที่เขตอุตสาหกรรม Cape Afungi ในเมือง Cabo Delgado ทางตอนเหนือ
ของประเทศโมซัมบิก นอกจากนันยั
้ งมีการเจาะหลุมสํารวจและประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง เพื่อค้ นหาและ
ประเมินศักยภาพเพิ่มเติม โดยได้ พบก๊ าซธรรมชาติจากการเจาะหลุมสํารวจและหลุมประเมินผลรวมทังสิ
้ ้น
จํ า นวน 4 หลุ ม ได้ แ ก่ หลุ ม สํ า รวจ Espadarte-1 และหลุ ม ประเมิ น ผลจํ า นวน 3 หลุ ม ได้ แ ก่
Atum-3 Golfinho-5 และ Golfinho-6 ทังนี
้ ้ โครงการยังอยู่ในระหว่างการประเมินผลของหลุมสํารวจและ
หลุมประเมินผลดังกล่าว
นอกจากนี ้ ยังมีโครงการในระยะผลิต ที่มีการพัฒนาแหล่งปิ โตรเลียมเพิ่มเติม ดังนี ้
•
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย แหล่ง Cash Maple อยู่ระหว่างการศึกษาทาง
ธรณี วิทยาและธรณี ฟิสิกส์ วิศวกรรม รวมถึ งวิเคราะห์ ศกั ยภาพเชิงพาณิ ชย์ และทางเลื อกในการพัฒนา
โครงการ โดยมีแผนเจาะหลุมสํารวจเพิ่มเติมในต้ นปี 2557
ด้ านการผลิต: ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ทังที
้ ่เป็ นผู้ดําเนินการเองและร่ วมทุนกับผู้ดําเนินการ
รายอื่น มุ่งเน้ นการดําเนินการเพื่อรักษาระดับและเพิ่มปริ มาณการผลิตปิ โตรเลียม โดยนําเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต อาทิเช่น
•
โครงการบงกช แหล่งบงกชเหนือมี อตั ราการผลิตก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ยในปี 2556
อยูท่ ี่ประมาณ 600 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และคอนเดนเสทเฉลี่ยที่ประมาณ 21,600 บาร์ เรลต่อวัน สําหรับ
แหล่งบงกชใต้ มีอัตราการผลิตก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ยในปี 2556 อยู่ที่ประมาณ 320 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
และคอนเดนเสทเฉลี่ยที่ประมาณ 10,995 บาร์ เรลต่อวัน
ส่วนที่ 1 หน้ า 5
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ดังนัน้ การผลิตก๊ าซธรรมชาติโดยรวมของโครงการบงกชในปั จจุบนั จึงมี กําลังการผลิต
สูงขึ ้นถึง 925 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทําให้ สามารถสนองตอบความต้ องการใช้ ก๊าซธรรมชาติของประเทศ
ไทยได้ ถึงร้ อยละ 20
•
โครงการเอส 1 มี อัตราการผลิ ตนํ า้ มันดิบสูง สุดอยู่ที่ 37,890 บาร์ เ รลต่อวัน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็ นผลจากการเจาะหลุมผลิตใหม่ รวมถึงการทํา Artificial lift และ Water
flooding ต่อเนื่องตังแต่
้ ต้นปี 2556
•
โครงการเวียดนาม 16-1 โครงการประสบความสําเร็ จในการเจาะหลุมประเมินใน
บริ เวณ H5 ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ ของแหล่งเทจัก๊ จัง๋ (TeGiacTrang Field) และได้ เตรี ยมดําเนินการเพื่อรองรับ
การผลิตต่อไป โครงการมี อตั ราการผลิตนํ ้ามันดิบเฉลี่ ยในปี 2556 อยู่ท่ีประมาณ 43,700 บาร์ เรลต่อวัน
และก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ยที่ประมาณ 30 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
•
โครงการพี ทีทีอีพี ออสตราเลเชี ย ได้ เ ริ่ มผลิตนํา้ มันดิบจากแหล่งมอนทาราเมื่ อ
เดือนมิถนุ ายนที่ผ่านมา ปั จจุบนั มีอตั ราการผลิตนํ ้ามันดิบประมาณ 10,000 บาร์ เรลต่อวัน และได้ จําหน่าย
นํ ้ามันดิบครัง้ แรกประมาณ 500,000 บาร์ เรลในเดือนสิงหาคม โดยโครงการมีแผนที่จะเพิ่มอัตราการผลิต
อย่างต่อเนื่อง
การดํ า เนิ น การเรี ย กร้ องค่ า สิ น ไหมทดแทนจากบริ ษั ท ประกั น ภั ย นั น้ นั บ ตัง้ แต่ เ กิ ด
เหตุการณ์ ฯ จนถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2556 บริ ษัทได้ รับค่าสินไหมทดแทนทัง้ สิน้ 234 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และ
ขณะนี อ้ ยู่ระหว่างการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่ เ หลื อ โดย คาดว่าจะได้ รับค่าสินไหมทดแทน
ดังกล่าวใน ปี 2557 สําหรับการเรี ยกร้ องค่าชดเชยจากเหตุการณ์นํ ้ามันรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราโดย
รัฐบาลอินโดนี เซี ยนัน้ บริ ษัทยังคงเจรจากับรัฐบาลอินโดนี เซี ยอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการที่จะพิสูจน์
หลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตอ่ ไป
4 1

•
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์เคเคดี แหล่ง Leismer มี อตั ราการผลิตบิทูเมน
เฉลี่ยในปี 2556 อยูท่ ี่ประมาณ 14,827 บาร์ เรลต่อวัน
ด้ านการพัฒนาประสิทธิภาพและการบริ หารต้ นทุนในการดําเนินงาน: ในปี 2556 ปตท.สผ. เข้ า
ร่วม OpEx Workshop กับ ปตท. และบริ ษัทในเครื อ 7 บริ ษัท เพื่อกําหนดทิศทางเป้าหมายและแผนกลยุทธ์
ร่ วมกันในด้ านการพัฒ นาประสิทธิ ภาพและบริ หารต้ นทุนในการดํ าเนิ นงาน โดยมุ่ง เน้ น ให้ มีการพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ทิ ศ ทางสอดคล้ อ งกั บ แผนของกลุ่ ม ปตท. เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ง านตามแบบ
Operational Excellence อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ในส่ ว นการพัฒ นาศัก ยภาพด้ ว ยข้ อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการดํ า เนิ น งานกั บ บริ ษั ท อื่ น
(Benchmarking) ในปี 2556 นัน้ โครงการเอส 1 ได้ เข้ าร่ วมกับ Juran Institute ในการเปรี ยบเทียบผล
การดําเนินงานในส่วนของ Processing Facilities ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จากการประเมิน พบว่า โครงการเอส 1
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มีความเป็ นเลิศที่ สุดใน 6 ด้ าน คือ การบํารุ งรั กษา ความพร้ อมในการใช้ งานของอุปกรณ์ ความเชื่อมัน่ /
เสถี ย รภาพในระบบและเวลาที่ สูญ เสี ยในการผลิ ต อุบัติก ารณ์ ของสิ่ ง แวดล้ อมและความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต อัตราการหยุดงาน และการฝึ กอบรม
ด้ านการบริ ห ารต้ น ทุน ในการดําเนิน งาน บริ ษั ท ได้ ดําเนิ นการตามนโยบายการบริ หารจัดการ
ด้ าน Supply Chain ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและโปร่ งใส อีกทังได้
้ มีการดําเนินโครงการ Supply
Chain Plus โดยมีเป้าหมายปี 2556 ในการลดต้ นทุนการดําเนินงาน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และทังนี
้ ้ทาง
หน่วยงานได้ เริ่ มปฏิบตั ิตามกฎหมายของ ป.ป.ช. ในเรื่ องการประกาศราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2556 เพื่อให้ การดําเนินงานจัดหา มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ด้ านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม (SSHE): บริ ษัทมีเป้าหมายในการก้ าวสู่
การเป็ นองค์กรซึ่งปราศจากการเกิ ดอุบตั ิเหตุท่ีมีการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงานภายในปี 2556 (Lost Time
Injury free organization by 2013) โดยผ่านการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้ อมที่ มีประสิทธิ ภาพ โดยในปี 2556 อัตราการเกิ ดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขึน้ หยุดงาน
(LTIF) เท่ากับ 0.18 และอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บทังหมด
้
(TRIR) เท่ากับ 1.12 ซึ่งสามารถลด
สถิ ติอัตราการเกิ ดอุบัติเหตุที่มี การบาดเจ็บถึง ขึน้ หยุดงานลงกว่าร้ อยละ 5 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี 2555
ส่งผลให้ บริ ษัทอยู่ในระดับ Top Quartile เมื่อเทียบกับบริ ษัทสมาชิกอื่น ๆ ในสมาคมผู้ผลิตนํ ้ามันและก๊ าซ
นานาชาติ (OGP)
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ได้ ริ เ ริ่ ม โครงการรณรงค์ เ พื่ อ การลดอุ บั ติ เ หตุ โดยได้ มี ก ารจั ด ทํ า คู่ มื อ
ความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม หรื อ SSHE Handbook อีกทังมี
้ การนําเสนอวิดีโอ
ผู้บริ หารระดับสูง ชุด Target Zero หรื อ Trigger Talk ที่ได้ แสดงถึงภาวะผู้นําและความมุ่งมั่น เพื่ อ
เสริ ม สร้ างจิ ต สํ า นึ ก ให้ แก่ พ นั ก งานและผู้ รั บ เหมาเข้ าใจถึ ง หน้ าที่ บทบาท ความรั บ ผิ ด ชอบด้ าน
ความปลอดภัย รวมถึงความห่วงใยของผู้บริ หารที่ต้องการให้ ทกุ คนมาทํางานและกลับบ้ านไปหาครอบครัว
ได้ อย่างปลอดภัยได้ ในทุก ๆ วัน
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ งการสื่ อ สารด้ า นความปลอดภั ย ให้ กั บ พนั ก งานใน
ทุกระดับ โดยบริ ษัทได้ มีการสื่อสารเตือนภัยในเรื่ องความปลอดภัยตามสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง ทังจาก
้
ภัยธรรมชาติ การแพร่ ระบาดของโรค และเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยใน
การปฏิบตั งิ าน บริ ษทั ได้ มีการออกสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนภัย (SSHE Alerts) ทังในระดั
้
บของพนักงานที่
อยู่ในพื ้นที่ปฏิบตั ิงานและพนักงาน ปตท.สผ. โดยรวม อาทิเช่น ประกาศเตือนด้ านความมัน่ คง สําหรับผู้ที่
จะเดินทางไปยังประเทศอียิปต์
การบริ หารการพัฒ นาอย่างยั่ง ยื น (Sustainable Development): บริ ษัทมี กลยุทธ์ ทิศทาง
การดํ า เนิ น งาน และเป้ า หมายระยะยาวเพื่ อ การเติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น ทัง้ ในด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิ่งแวดล้ อมตามหลักสากล โดยรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ ปตท.สผ. ประจําปี 2555 ได้ รับการจัด
อันดับให้ อยู่ใน GRI Application Level A+ โดย GRI หรื อ Global Reporting Initiative เป็ นมาตรฐาน
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การจั ด ทํ า รายงานเพื่ อ การพัฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ทัง้ ใน
ด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม เพื่อความโปร่ งใสและสร้ างความเชื่อมัน่ ในการรายงานและเปิ ดเผย
ข้ อมูล ซึ่งถื อเป็ นครั ง้ แรกที่ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยื นของบริ ษัทได้ รับการรับรองในระดับสูงสุดของ
ข้ อกําหนด
นอกจากนี ้ เพื่ อแสดงถึงความมุ่งมัน่ ขององค์กรในเรื่ องของการพัฒนาอย่างยั่งยื น โดยเฉพาะ
ปั ญหาสภาพภูมิ อากาศที่ เปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาวะโลกร้ อนนัน้ บริ ษัทได้ มีการกํ าหนดเป้าหมายใน
การลดปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกจากกิจกรรมของบริ ษัทให้ ได้ ถึงร้ อยละ 3 ภายในสิ ้นปี 2556 อีกทังบริ
้ ษัทได้
เข้ าร่ วมการประเมินดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (DJSI- Dow Jones Sustainability Index) เป็ นครัง้ แรกใน
ปี 2556 และได้ รับการประเมินจาก DJSI World Universe สาขาอุตสาหกรรมผลิตนํ ้ามันและก๊ าซ ให้ อยู่ใน
อันดับที่ 21 จากทัง้ หมด 123 บริ ษัท โดยมีคะแนนอยู่ 15 เปอร์ เซ็นต์แรกของบริ ษัทที่เข้ าร่ วมการประเมิน
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้ รับ รางวัล การปรั บ ปรุ ง ผลการดํ าเนิ นงานยอดเยี่ ย มในปี ท่ี ผ่ านมาทางด้ า น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็ น 1 ใน 7 บริ ษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จากCarbon Disclosure Project (CDP)
ยิ่งไปกว่านัน้ บริ ษัทได้ รับการขึน้ ทะเบียนภายใต้ Executive Board ของ United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ในกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรื อ Clean
Development Mechanism (CDM) เพื่อมีสิทธิ์ในการซื ้อขายคาร์ บอนเครดิตในตลาดโลกแล้ ว สืบเนื่องจาก
โครงการเอส 1 ที่สามารถนําก๊ าซส่วนเกินจากกระบวนการผลิตปิ โตรเลียมที่ปกติถูกเผาทิ ้งมาใช้ ประโยชน์
ณ แหล่งผลิตปิ โตรเลียมเสาเถียร-เอ จ. สุโขทัย ด้ านการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร บริ ษัทตระหนัก
ถึงความสําคัญเร่งด่วนในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการขยายธุรกิจ
ไปในต่างประเทศทั่วโลกที่นับวันยิ่งมีความท้ าทายมากขึ ้น บริ ษัทได้ ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้ าง
และพัฒนาศูนย์ความเป็ นเลิศ (Center of Excellence หรื อ COE) โดยได้ มีการวางแผนงานที่ชดั เจน
มุ่งเน้ นการสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ ใน 7 ด้ านหลักที่มีความสําคัญและสอดคล้ องกับทิศทางและแผน
กลยุทธ์ ในการเติบโตแบบก้ าวกระโดด อันได้ แก่ การสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ ทางด้ านเทคโนโลยีเชิงลึก
ใน (1) ด้ าน Exploration (2) ด้ าน Production (3) ด้ าน Frontier (4) ด้ าน Capital Project Management
(5) ด้ าน Unconventional (6) การสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการ Merger and Acquisition (M&A)
และ (7) การส่งเสริ มด้ าน Health Safety and Environment ซึ่งในขณะนี อ้ ยู่ในขันตอนการกํ
้
าหนด
เป้าหมายในแต่ละปี และจัดทํ าแผนการดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับเป้ามายที่ ได้ กําหนดไว้ อี กทัง้ ได้ ริเริ่ ม
การจัดตัง้ Technology Center ซึ่งจะเป็ นศูนย์กลางในการค้ นคว้ าเทคโนโลยีใหม่ ๆ และพัฒนาความรู้
ความสามารถของทังองค์
้ กรและบุคลากร ซึง่ จะเริ่ มศึกษาเรื่ องแนวทางการออกแบบ ในปี 2557
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1.2

การบริหารจัดการความยั่งยืนของ ปตท.สผ
(ก)
การประเมินประเด็นที่สาํ คัญต่ อความยั่งยืน (Materiality Assessment)
การประเมินประเด็นที่สําคัญต่อความยัง่ ยืนเป็ นการดําเนินงานเพื่อกําหนดเนื ้อหาของ
รายงานที่มีความสําคัญกับความยัง่ ยืน ทังในมุ
้ มมองของบริ ษัทและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึ่งได้ ดําเนินการใน
ปี 2556 ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ใช้ การจัดการประชุมกลุม่ ย่อยร่ วมกับหน่วยงานภายในซึ่งรับผิดชอบในการบริ หาร
จัดการประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับความยัง่ ยื นของบริ ษัท รวมถึงมีหน้ าที่ในการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในประเด็นที่หน่วยงานรับผิดชอบด้ วย ซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทังภายในและภายนอก
้
องค์กร อาทิเช่น พนักงาน คูค่ ้ า ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ และชุมชน ในกระบวนการประเมินฯ บริ ษัทใช้
ประเด็นจากแนวทางการจัดทํารายงานความยัง่ ยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมถึงประเด็น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ อุตสาหกรรมสํ ารวจและผลิ ตปิ โ ตรเลี ยม มาพิจ ารณาให้ ความสํ าคัญ ทัง้ ในด้ า นการเงิ น
ด้ านพนักงาน ด้ านความสอดคล้ องกับข้ อกําหนด ด้ านสิ่งแวดล้ อม และด้ านสังคม และนํามาเปรี ยบเทียบ
กับหัวข้ อที่ทางผู้มีส่วนได้ เสียให้ ความสํ าคัญในการดําเนินธุรกิจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่แต่ละหน่วยงาน
เกี่ยวข้ อง และนําเสนอผลที่ได้ ให้ กบั คณะทํางานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนซึ่งประกอบด้ วยผู้แทนของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องและมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิ จเป็ นประธาน ให้ เป็ น
ผู้ทบทวนและอนุมัติ โดยเนื อ้ หาที่ เ กี่ ยวข้ องมีการนําเสนอในรายงานประจํ าปี รายงานความยั่งยื น และ
เว็บไซต์ของบริ ษัท
(ข)
การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาที่ย่ ังยืนของสั งคม (Contribution in Sustainable
Development)
ปตท.สผ. มี พันธกิ จ ในการสร้ างความมั่นคงด้ านพลัง งานให้ กับ สัง คม ควบคู่ไ ปกับ
การสร้ างคุณค่าอย่างยัง่ ยื นแก่ผ้ มู ีส่วนเกี่ ยวข้ อง บริ ษัทจึงได้ มุ่งเน้ นในการสํารวจและผลิตพลังงานให้ กับ
สังคม โดยมีการผลิตปิ โตรเลียมในรู ปแบบของก๊ าซธรรมชาติเป็ นอัตราส่วนที่สูงที่สดุ เมื่อเทียบกับการผลิต
ปิ โตรเลียมอื่นๆ เช่น นํ ้ามัน เป็ นต้ น ก๊ าซธรรมชาติเป็ นพลังงานที่มีสดั ส่วนของคาร์ บอนน้ อยกว่าเชื ้อเพลิง
ฟอสซิล (Fossil Fuels) ชนิดอื่น ๆ และมีคณ
ุ สมบัติเป็ นก๊ าซ ทําให้ การเผาไหม้ สมบูรณ์สูง และปริ มาณ
ไอเสียที่ปล่อยออกจากเครื่ องยนต์ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติมีปริ มาณตํ่ากว่าเชื ้อเพลิงชนิดอื่น อีกทังยั
้ งไม่ก่อให้ เกิด
ควันดําหรื อสารพิษที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จึงสามารถลดปั ญหามลพิษทางอากาศซึ่งนับวัน
จะทวี ความรุ นแรงมากขึน้ นอกจากนี ้ ก๊ าซธรรมชาติยัง เป็ นเชื อ้ เพลิง ราคาถูกที่ ช่วยสร้ างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้ วย ในปี ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ขายก๊ าซธรรมชาติเป็ นปริ มาณทังสิ
้ ้น 427,634.09
ลูกบาศก์ ฟุตหรื อร้ อยละ 27 ของปริ มาณความต้ องการก๊ าซธรรมชาติทงหมดในประเทศ
ั้
ซึ่งคิดเป็ นมูลค่า
101,040.23 ล้ านบาท
(ค) การดําเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม (Benefits to Society)
ปตท.สผ. มี การดํ า เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสัง คมตามแผนงานด้ า นความยั่ง ยื น
(Sustainable Development Roadmap) ซึ่งในปี ที่ผ่านมา มีการดําเนินงานที่สําคัญด้ านสิ่งแวดล้ อมได้ แก่
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โครงการนําก๊ าซส่วนเกินจากกระบวนการผลิตกลับเข้ าสู่ระบบเพื่อนํามาใช้ ประโยชน์ (Flare Gas Recovery
and Utilization) ที่แหล่งนํ ้ามันสิริกิต์ิ การติดตังระบบ
้
Flash Gas Recovery Unit (FGRU) และการบริ หาร
จัดการระบบโลจิสติกส์ของยานพาหนะ ซึง่ สามารถลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกลงได้ ประมาณ 106,600 ตัน
คาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และสามารถลดค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทได้ ประมาณ 600 ล้ านบาท ในเวลา
เดียวกัน นอกจากนี ้ การดําเนินงานพัฒนาโครงการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมของ ปตท.สผ. ได้ ดําเนินการ
อย่างมี ความรั บผิดชอบตามกฎหมายในแต่ละพืน้ ที่ ตลอดจนขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิงานของบริ ษัทที่ เคร่ งครั ด
สอดคล้ องกับข้ อกํ าหนดตามกฎหมายและมาตรฐานนานาชาติเพื่ อป้องกันผลกระทบที่ จะเกิ ดต่อชุมชน
อันเป็ นการนํ ามาซึ่งการยอมรั บของสังคมต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และเป็ นการป้องกันไม่ให้ เกิ ดผล
กระทบที่สําคัญต่อทังสั
้ งคมและสิ่งแวดล้ อม ซึง่ เป็ นการลดค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานของ ปตท.สผ. เอง
1.3

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในปี 2556
ในปี 2556 ที่ ผ่านมา ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่ สําคัญ ใน
โครงการต่าง ๆ เช่นความสํ าเร็ จในการดําเนินงานของโครงการปั จจุบนั การลงทุนในโครงการใหม่และ
การเปลี่ ย นแปลงสั ด ส่ ว นการลงทุ น ตามกลยุ ท ธ์ ก ารบริ หารและกลั่ น กรองการลงทุ น (Portfolio
Management) โดยมีรายละเอียดที่สําคัญแบ่งตามภูมิภาคได้ ดงั ต่อไปนี ้
โครงการในประเทศไทย
ในเดือน กุมภาพันธ์ โครงการเอส 1 ซึง่ เป็ นแหล่งนํ ้ามันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย มีอตั รา
การผลิตนํ า้ มันดิบสูงสุดอยู่ท่ี 37,890 บาร์ เรลต่อวัน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็ นสถิ ติการผลิต
นํ ้ามันดิบที่สงู สุดในรอบ 30 ปี ตงแต่
ั ้ โครงการเริ่ มดําเนินการและโครงการยังคงสามารถรักษาอัตราการผลิต
นํ ้ามันดิบได้ สงู กว่า 30,000 บาร์ เรลต่อวันอย่างต่อเนื่อง
โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในเดือนมกราคม รั ฐบาลสาธารณรั ฐแห่ง สหภาพเมี ยนมาร์ ได้ อนุมัติการเข้ าร่ วมทุนในโครงการ
เมียนมาร์ เอ็ม 11 ของบริ ษัท Total E&P Myanmar (TEPM) ในสัดส่วนร้ อยละ 40 และ JX Nippon
Oil & Gas Exploration (JX NOEX) ในสัดส่วนร้ อยละ 15 โดยบริ ษัทยังคงเป็ นผู้ดําเนินการและถือสิทธิ
การร่วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 45
ในเดือนกุมภาพันธ์ รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้ อนุมตั ิสิทธิการสํารวจในโครงการ
เมียนมาร์ เอ็มดี 7 และ เอ็มดี 8 ให้ แก่บริ ษัท ทังนี
้ ้ แปลงสํารวจทัง้ 2 แปลงดังกล่าว ตังอยู
้ ่ในทะเลนํ ้าลึก
อ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ในเดือนมีนาคม บริ ษัทตกลงให้ บริ ษัทย่อยของ Mitsui Oil Exploration Co., Ltd (MOECO) เข้ า
เป็ นผู้ร่วมทุนในแปลงเอ็ม 3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในสัดส่วนร้ อยละ 20 โดย ปตท.สผ.อ.
ถือสัดส่วนที่ร้อยละ 80 และยังคงเป็ นผู้ดําเนินการ ทังนี
้ ้ รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้ อนุมตั ิ
การเข้ าร่วมทุนดังกล่าวในเดือนกันยายน 2556
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ในเดือนสิงหาคม บริ ษัทประสบความสําเร็ จในการเจาะหลุมประเมินศักยภาพทางปิ โตรเลียมใน
แปลงเอ็ม 3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จํานวน 4 หลุม โดยพบก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสททัง้
4หลุม ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพิสจู น์ศกั ยภาพเชิงพาณิชย์
ในเดือนตุลาคม โครงการเวียดนาม 16-1 ประสบความสําเร็ จในการเจาะหลุมประเมินผลในบริ เวณ
H5ซึ่งตังอยู
้ ่ตอนใต้ ของแหล่งเทจัก๊ จัง๋ (TeGIacTrang Field - TGT) โดยบริ ษัทฯ อยู่ระหว่างเตรี ยม
ดําเนินการติดตังแท่
้ นผลิตเพื่อรองรับการผลิตจากพื ้นที่ดงั กล่าวต่อไป
นอกจากนี ้ บริ ษัทเสร็ จสิ ้นการสร้ างแท่นผลิตและแท่นที่พกั อาศัยของแหล่งก๊ าซธรรมชาติ โครงการ
ซอติ ก้า และได้ มี พิ ธี ป ล่อ ยแท่ น ผลิ ต และแท่ น ที่ พัก อาศัย ดัง กล่ าว ณ ฐานก่ อ สร้ างในประเทศสิ ง คโปร์
ไปติดตังที
้ ่แหล่งก๊ าซฯซอติก้า ในอ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และได้ ดําเนินการติดตัง้
แล้ วเสร็ จในเดือนตุลาคมตามแผนที่วางไว้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทคาดว่าจะเริ่ มการผลิตก๊ าซธรรมชาติจากโครงการ
ซอติก้าได้ ในไตรมาส 1 ปี 2557
ในเดือนธันวาคม 2556ปตท.สผ.และบริ ษัท Pertamina (ในอัตราส่วนร้ อยละ 50:50) ได้ เสร็ จสิ ้นการ
เข้ าซื ้อบริ ษัทในเครื อ Hess Corporation ที่ถือครองสัดส่วนร้ อยละ 23 ในโครงการ Natuna Sea A ซึ่งเป็ น
โครงการผลิตก๊ าซธรรมชาติและนํ ้ามัน ตังอยู
้ ่ฝั่งตะวันตกของทะเล Natuna ประเทศอินโดนีเซีย โดยมูลค่า
การซื ้อขายดังกล่าวประกอบด้ วยมูลค่าการเข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัทในเครื อ Hess Corporation จํานวน 526
ล้ านดอลลาร์ สรอ. (สัดส่วนของปตท สผ. 263 ล้ านดอลลาร์ สรอ.) และมูลค่าหนี ้สินของบริ ษัทดังกล่าวที่เป็ น
การกู้ยืมระหว่างกันของบริ ษัทในเครื อจํานวน 124 ล้ านดอลลาร์ สรอ.(สัดส่วนของปตท สผ. 62 ล้ านดอลลาร์
สรอ.) ทําให้ ปตท.สผ.มีสดั ส่วนการร่วมทุนในโครงการ Natuna Sea A ร้ อยละ 11.5
โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง
ในเดือนเมษายน บริ ษัทประสบความสําเร็ จในการเจาะหลุมสํารวจตามแผนงานในระยะแรก ของ
แปลงแอลจี เ รี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ประเทศแอลจี เ รี ย โดยมี การค้ นพบนํ า้ มัน ดิบและก๊ าซธรรมชาติถึง
8 หลุมจาก 9 หลุมขณะนี ้อยูใ่ นระยะเวลาการสํารวจช่วงที่ 2
โครงการในออสตราเลเชีย
ในเดือนมิถนุ ายน แหล่งมอนทารา ซึ่งตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งประเทศออสเตรเลีย ได้ เริ่ มผลิตนํ ้ามันดิบ
เป็ นครัง้ แรก และมี การจํ าหน่ายนํ า้ มันดิบครั ง้ แรกประมาณ 500,000 บาร์ เรลในเดือนสิงหาคม ปั จจุบัน
โครงการมี อัตราการผลิตนํ า้ มันดิบโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 17,000 บาร์ เรลต่อวัน นอกจากนี ้ ในปี 2557
โครงการมีแผนเพิ่มปริ มาณการผลิตจากหลุมผลิตเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มอัตรา
การผลิตได้ ถึงประมาณ 25,000 - 30,000 บาร์ เรลต่อวัน ในครึ่งแรกของปี 2557
โครงการในอเมริกาเหนือ
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานฐานะทางการเงินสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญเกิดขึ ้นในโครงการ Canada Oil Sands KKD (KKD) โดยในวันที่ 30 มกราคม 2557 บริ ษัท PTTEP
Canada Limited (PTTEPCA) ได้ ลงนามในสัญญาโอนคืนสิทธิหน่วยลงทุนในห้ างหุ้นส่วน (Partnership
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Units Redemption Agreement (PURA)) ร่ วมกับบริ ษัท Statoil Canada Limited (SCL) เพื่อเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างการถือสัดส่วนใน 5 พื ้นที่ของโครงการKKD ด้ วยการแลกเปลี่ยนการถือสัดส่วนร้ อยละ 40 ของ
บริ ษัท PTTEPCA ในแหล่ง Leismer และ Corner (LC) เพื่ อได้ มาซึ่งสัดส่วนร้ อยละ 60 ในแหล่ง
Thornbury, Hangingstone และ South Leismer (THSL) รวมถึงเงินสดจํานวน 200 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
และเงินสดที่คํานวณจากเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Adjustment) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556
จนกระทัง่ วันที่สญ
ั ญามี ผลสมบูรณ์ (เทียบเท่าประมาณ 235 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556) โดยสัญญาจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้ ตกลงกันไว้ ตามที่ระบุใน PURA รวมถึง
การได้ รับการอนุมตั ิจากรัฐบาลแคนาดาซึ่งคาดว่าสัญญาจะมีผลสมบูรณ์ภายในไตรมาส 3 ปี 2557 ทังนี
้ ้
หากดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญาครบถ้ วนแล้ ว บริ ษัท PTTEPCA จะถือสัดส่วนร้ อยละ 100
และเป็ นผู้ดําเนินการในแหล่ง THSL ในขณะที่บริ ษัท SCL จะถือสัดส่วนร้ อยละ 100 และเป็ นผู้ดําเนินการ
ในแหล่ง LC
1.4

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.4.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจหลักด้ านการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมทังในและต่
้
างประเทศ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปตท.สผ. บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมมีโครงการด้ านการสํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียมจํานวน 421 โครงการใน 10 ประเทศ โดยอยู่ในระยะการสํารวจ 17 โครงการ, ระยะการพัฒนา 3
โครงการ และระยะการผลิต 22 โครงการ แบ่งตามประเทศได้ ดงั นี ้
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ประเทศไทย 16 โครงการ ได้ แก่
1. โครงการบงกช
2. โครงการเอส 1
3. โครงการพีทีทีอีพี 1
4. โครงการบี 6/27
5. โครงการอาทิตย์
6. โครงการแอล 22/43
7. โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
8. โครงการแอล 28/48

ระยะการ
ดําเนินงาน
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
พัฒนา
ผลิต
สํารวจ

ที่ตัง้
อ่าวไทย
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
อ่าวไทย
อ่าวไทย
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

สัดส่ วน
การร่ วมทุน
44.4445%
100%
100%
60%
80%
100%
100%
70%

ผู้ดาํ เนินการ
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

1

ทังนี
้ ้ ไม่รวมโครงการที่ ปตท.สผ. แจ้ งขอคืนสิทธิการลงทุนและอยูร่ ะหว่างรอการอนุมตั ิจากรัฐบาลของแต่ละโครงการ ทังหมด
้
3 โครงการ ได้ แก่โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง
โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ ซาการี และโครงการนิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

ระยะการ
ดําเนินงาน

ที่ตัง้

สัดส่ วน
การร่ วมทุน

ผู้ดาํ เนินการ

9. โครงการเอ 4/48 และ เอ 5/48

สํารวจ

ทะเลอันดามัน

100%

ปตท.สผ.

10. โครงการอี5

ผลิต

20%

ExxonMobil

11. โครงการคอนแทร็ ค 3

ผลิต

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
อ่าวไทย

5%

Chevron

12. โครงการคอนแทร็ ค 4

ผลิต

อ่าวไทย

45%

Chevron

13. โครงการจี 4/43

ผลิต

อ่าวไทย

21.375%

Chevron

14. โครงการสินภูฮ่อม

ผลิต

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

20%

Hess
(Thailand)

15. โครงการบี 8/32 และ 9 เอ

ผลิต

อ่าวไทย

25%

Chevron

16. โครงการจี 4/48
พืน้ ที่คาบเกี่ยว 2 โครงการ ได้ แก่
1. โครงการจี 9/43

ผลิต

อ่าวไทย

5%

Chevron

สํารวจ

ไทย-กัมพูชา

100%

ปตท.สผ.

ผลิต

ไทย-มาเลเซีย

50%

CPOC

ต่ างประเทศ 24 โครงการ ได้ แก่
สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
1. โครงการเมียนมาร์ เอ็ม3

สํารวจ

อ่าวเมาะตะมะ

80%

ปตท.สผ.

2. โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11

สํารวจ

อ่าวเมาะตะมะ

45%

ปตท.สผ.

3. โครงการซอติก้า

พัฒนา

อ่าวเมาะตะมะ

80%

ปตท.สผ.

4. โครงการยาดานา
5. โครงการเยตากุน
6. โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอี

ผลิต
ผลิต
สํารวจ

อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
บนบก

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

7. โครงการเมียนมาร์ MD-7 และ MD-8
เวียดนาม
8. โครงการเวียดนาม 9-2
9. โครงการเวียดนาม 16-1
10. โครงการเวียดนาม บีและ 48/95
11. โครงการเวียดนาม 52/97
อินโดนีเซีย

สํารวจ

ทะเลอันดามัน

100%

ปตท.สผ.

ผลิต
ผลิต
สํารวจ
สํารวจ

นอกชายฝั่ ง
นอกชายฝั่ ง
นอกชายฝั่ ง
นอกชายฝั่ ง

25%
28.5%
8.5%
7%

HV JOC
HL JOC
Chevron

12. โครงการอินโดนีเซีย มาลุนด้ า

สํารวจ

นอกชายฝั่ ง

100%

ปตท.สผ.

2. โครงการพื ้นที่พฒ
ั นาร่ วมไทยมาเลเซีย-บี 17

Chevron
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13. โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้ าร์

ระยะการ
ที่ตัง้
ดําเนินงาน
สํารวจ
นอกชายฝั่ ง

สัดส่ วน
ผู้ดาํ เนินการ
การร่ วมทุน
34%
ปตท.สผ.

14. โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู

สํารวจ

นอกชายฝั่ ง

28.33%

Murphy

15. โครงการนาทูน่า ซี เอ

ผลิต

นอกชายฝั่ ง

11.5%

Premier Oil

ผลิต

บนบก

100%

ปตท.สผ.

สํารวจ
พัฒนา

บนบก
บนบก

24.5%
35%

ปตท.สผ.
GBRS

ผลิต

นอกชายฝั่ ง

20 -100%2

ปตท.สผ.

ผลิต

บนบก

40% 3

Statoil

สํารวจ

นอกชายฝั่ ง

8.5%

Anadarko

สํารวจ

บนบก

10%

Anadarko

นอกชายฝั่ ง

31.25%4
15%5
10%

BG

ลําดับ

ชื่อโครงการ

โอมาน
16. โครงการโอมาน 44
แอลจีเรี ย
17. โครงการแอลจีเรี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
18. โครงการแอลจีเรี ย 433 เอ
และ 416 บี
ออสเตรเลีย
19. โครงการพีทีทีอีพี
ออสตราเลเซีย
แคนาดา
20. โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์
เคเคดี
โมซัมบิก
21. โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์
แอเรี ย วัน
22. โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร์

เคนยา
23. โครงการเคนยา แอล 10 เอ และ
สํารวจ
แอล 10 บี
24. โครงการเคนยา แอล 5, แอล 7,
สํารวจ
แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12

นอกชายฝั่ ง

Anadarko

2

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย มีแปลงสัมปทานหลายแปลงซึง่ แต่ละแปลงมีสดั ส่วนการร่วมทุนระหว่าง 20-100%
ในเดือนมกราคม 2557 ได้ มีการทําสัญญาโอนคืนสิทธิหน่วยลงทุนในห้ างหุ้นส่วน (Partnership Units Redemption Agreement หรื อ PURA) กับStatoil เพื่อเปลี่ยนแปลง
การถือสัดส่วนการร่วมทุนในโครงการนี ้ หากดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ใน PURA ครบถ้ วนแล้ ว ซึง่ คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในไตรมาส 3 ของปี 2557
4
แปลงแอล10 เอ
5
แปลง แอล 10 บี
3
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โครงการหลักที่ดาํ เนินการอยู่ในปั จจุบัน
ข้ อมูลและกิจกรรมหลักในปี 2556 ของแต่ละโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ทังนี
้ ้ตัวเลขปริ มาณ
การผลิตและปริ มาณการขายที่กล่าวถึงในหัวข้ อนี ้แสดงปริ มาณการผลิตและปริ มาณการขายทังหมดของ
้
โครงการ
1.4.1.1 โครงการในประเทศไทย ปตท.สผ. มี โครงการในประเทศ ซึ่ง รวมถึง พื่ นที่ คาบเกี่ ยว
จํ านวน 18 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ เ ป็ นโครงการที่ ดําเนิน การผลิตแล้ ว ทัง้ ในอ่าวไทยและบนบก โดยใน
ปี 2556 ปตท.สผ. ได้ ดําเนินกิจกรรมที่สําคัญดังนี ้
โครงการบงกช
โครงการบงกช ตังอยู
้ ่ทางตอนใต้ ของอ่าวไทยเป็ นแหล่งก๊ าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย
ประกอบด้ วยแหล่งบงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้ บริ ษัทมีสดั ส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 44.4445 ในโครงการ
และเป็ นผู้ดําเนินการ โครงการได้ เริ่ มการผลิตมาตังแต่
้ ปี 2536 และบริ ษัทขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดน
เสทที่ผลิตจากแหล่งบงกชทังหมดให้
้
แก่ ปตท. ภายใต้ เงื่อนไข Take-or-Pay ตามสัญญาซื ้อขายระยะยาว
โดยกํ า หนดปริ ม าณส่ ง มอบก๊ า ซธรรมชาติ ร ายวัน ตามสัญ ญาที่ 550 ล้ า นลูก บาศก์ ฟุ ต ต่อ วัน ต่อมาใน
ปี 2552 บริ ษัทและผู้ร่วมทุนของบริ ษัทได้ ลงนามอย่างเป็ นทางการในสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติที่ผลิตใน
แหล่งบงกชใต้ ซงึ่ เป็ นแหล่งปิ โตรเลียมที่ค้นพบและพัฒนาเพิ่มเติมกับ ปตท. โดยกําหนดปริ มาณส่งมอบก๊ าซ
ธรรมชาติร ายวัน ตามสัญ ญาที่ 320 ล้ า นลูก บาศก์ ฟุต ต่อ วัน การลงนามสัญ ญาซื อ้ ขายก๊ า ซธรรมชาติ
ดังกล่าวทําให้ ปริ มาณการผลิตก๊ าซธรรมชาติรายวันตามสัญญาของโครงการบงกชในภาพรวมเพิ่มขึ ้นเป็ น
870 ล้ านลูกบาศก์ ฟุตต่อวัน โดยตังแต่
้ เดือนมิถุนายน 2555 แหล่งบงกชใต้ สามารถผลิตก๊ าซธรรมชาติที่
ระดับคงที่ ตามที่กําหนดในสัญญาข้ างต้ น รวมทังคอนเดนเสท
้
11,000 บาร์ เรลต่อวัน จากอัตราดังกล่าว
ทําให้ ศกั ยภาพในภาพรวมของโครงการบงกชคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 20 ของปริ มาณการผลิตก๊ าซ
ธรรมชาติใ นประเทศไทย ซึ่ง นับเป็ นความสํ าเร็ จ ของ ปตท .สผ .ที่ ส ามารถตอบสนองความต้ องการใช้
พลังงานภายในประเทศที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2556 โครงการได้ เจาะหลุมสํารวจและหลุมประเมินผลรวมถึงติดตังแท่
้ นผลิตพร้ อมเจาะหลุม
พัฒ นา เพื่ อ รั ก ษาระดับ การผลิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยโครงการบงกชมี ป ริ ม าณการขายโดยเฉลี่ ย ของ
ก๊ าซธรรมชาติที่ 889 ล้ านลูกบาศก์ ฟุตต่อวัน และมีปริ มาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 32,580
บาร์ เรลต่อวัน ตามลําดับ
โครงการเอส 1
โครงการเอส 1 เป็ นแหล่งนํ ้ามันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มี พื ้นที่ครอบคลุมในจังหวัด
กําแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก โครงการได้ ดําเนินการผลิตนํ ้ามันดิบครบปี ที่ 30 ในปี 2555 ที่ผ่านมา
โดยบริ ษัทเป็ นผู้ดําเนินการ และมี สดั ส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 100.0 ทังนี
้ ้ ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากโครงการ
ส่วนที่ 1 หน้ า 15

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ประกอบด้ วยนํ ้ามันดิบ ก๊ าซธรรมชาติ และก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวโดยนํ ้ามันดิบที่ผลิตได้ จะถูกขายให้ แก่ ปตท.
ซึ่ง จะถูกขนส่งด้ วยรถบรรทุกและรถไฟไปที่โรงกลั่นไทยออยล์ โรงกลั่น บางจาก บริ ษัท ฯพี ทีที โกลบอล
เคมี คอล จํ ากัด และบริ ษัทฯ ไออาร์ พีซี จํ ากัด ส่วนก๊ าซธรรมชาติที่ผลิตได้ จะผ่านกระบวนการผลิตก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลวและจะถูกขายให้ แก่ ปตท. เพื่อส่งต่อให้ กฟผ. เป็ นเชื ้อเพลิงสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
ส่ว นหนึ่ง และเพื่ อ ผลิ ต NGV อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ต่อ มาในปี 2554 โครงการเอส 1 ได้ เ พิ่ ม กํ าลัง การผลิ ต
จาก 22,808บาร์ เรลต่อวัน มาเป็ นมากกว่า 30,000 บาร์ เรลต่อวัน ในไตรมาส 4 ปี 2555
ปี 2556 โครงการมีอตั ราการผลิตนํ ้ามันดิบสูงสุดที่ 37,890 บาร์ เรลต่อวัน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์
ซึง่ เป็ นสถิตกิ ารผลิตนํ ้ามันดิบที่สงู สุดตังแต่
้ เริ่ มดําเนินการ โครงการได้ เจาะหลุมสํารวจและหลุมประเมินผล
รวมทังหลุ
้ มผลิตเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยมีปริ มาณการขายโดยเฉลี่ยของนํ ้ามันดิบเท่ากับ 32,749 บาร์ เรล
ต่อวัน ปริ มาณการขายโดยเฉลี่ ยของก๊ าซธรรมชาติ เท่ากับ 26 ล้ านลูกบาศก์ ฟุตต่อวัน และปริ มาณ
การขายโดยเฉลี่ ยของก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว เท่ากับ 268 เมตริ กตันต่อวัน โครงการสามารถรั กษาอัตรา
การผลิตนํ ้ามันดิบได้ สงู กว่า 30,000 บาร์ เรลต่อวันอย่างต่อเนื่อง เป็ นผลจากการเจาะหลุมผลิตใหม่ รวมถึง
การทํา Artificial lift และ Waterflooding
โครงการพีทีทีอีพี 1
โครงการพีทีทีอีพี 1 ตังอยู
้ ่ในจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม ปตท.สผ.อ. เป็ นผู้ดําเนินการแต่เพียง
ผู้เดียว โดยนํ ้ามันดิบที่ผลิตจากโครงการจะถูกขนส่งไปยังโรงกลัน่ บางจาก
ในปี 2556 โครงการได้ เจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมในแหล่งอู่ทองแล สังฆจายรวมทังได้
้ มีการศึกษาและ
ปรับปรุ งการทํา Waterflood อย่างต่อเนื่องในแหล่งดียวกัน โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อชดเชยการผลิตที่
ลดลง โดยโครงการมีปริ มาณการผลิตนํ ้ามันดิบโดยเฉลี่ย เท่ากับ 329 บาร์ เรลต่อวัน
โครงการบี 6/27
โครงการบี 6/27 ตังอยู
้ ใ่ นอ่าวไทย ห่างจากชายฝั่ งทะเลของจังหวัดชุมพรเป็ นระยะทาง 25 กิโลเมตร
บริ ษัทมีสดั ส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 60.0 ในสัมปทานและเป็ นผู้ดําเนินการโดยในปี 2548 ถึงปี 2550 แหล่ง
นางนวลมีปริ มาณการผลิตนํ ้ามันดิบเฉลี่ยประมาณ 1,400 บาร์ เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม หลังจากปี 2550
โครงการได้ ห ยุดการผลิ ตนํ า้ มันดิบในแหล่ง ดังกล่าว เนื่องจากอัตราการผลิตลดลง ต่อมาในปี 2552
โครงการได้ ทําการศึกษาและสํารวจเบื ้องต้ นอีกครัง้
ในปลายปี 2556 โครงการได้ เริ่ มทําการเจาะหลุมสํารวจ (NKW-N01) เพื่อประเมินศักยภาพทาง
ปิ โตรเลียมในแหล่งนกแก้ ว โดยคาดว่าจะแล้ วเสร็ จในไตรมาสแรกของปี 2557
โครงการอาทิตย์
โครงการอาทิตย์ ตังอยู
้ ่ทางตอนใต้ ของอ่าวไทยบริ ษัทมีสดั ส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 80.0 และเป็ น
ผู้ดําเนินการ โดยในเดือนมีนาคม 2551 โครงการอาทิตย์ได้ เริ่ มผลิตก๊ าซธรรมชาติที่อตั ราการผลิต 330 ล้ าน
ส่วนที่ 1 หน้ า 16
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ลูกบาศก์ ฟุตต่อวัน และคอนเดนเสทที่ อตั ราการผลิต 16,000 บาร์ เรลต่อวัน อย่างไรก็ดีในช่วงปี 2553 –
2554 โครงการได้ ทําการประเมินปริ มาณสํารองใหม่ตามข้ อกําหนดในสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติ ระดับ
อัตราการผลิ ตได้ รับการทบทวนตามข้ อมูลปริ ม าณสํารองใหม่และความสามารถในการผลิต และได้ มี
การปรับระดับอัตราการผลิตให้ เหมาะสมกับปริ มาณสํารอง ทังนี
้ ้ เพื่อยืดระยะการผลิตที่สมํ่าเสมอให้ ยาว
ออกไป โดยมีอตั ราการผลิตใหม่ที่ 220 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจาก ปตท. และมีผล
บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 30 ธันวาคม 2554
ในปี 2556 โครงการมีกิจกรรมการสํารวจและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้ เจาะหลุมประเมินผลทังหมด
้
8 หลุม และหลุมผลิตทังหมด
้
40 หลุม และดําเนินการก่อสร้ างและติดตังแท่
้ นผลิต ท่อส่งก๊ าซ เพื่อรักษา
ระดับการผลิ ต โดยมี ปริ ม าณการขายโดยเฉลี่ ยของก๊ า ซธรรมชาติเ ท่ากับ 223 ล้ า นลูกบาศก์ ฟุตต่อวัน
และปริ มาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสท เท่ากับ 9,226 บาร์ เรลต่อวัน
โครงการจี 8/50
โครงการจี 8/50 ตังอยู
้ ต่ ดิ กับพื ้นที่ทางด้ านเหนือของแปลงสัมปทานอาทิตย์บริ ษัทมีสดั ส่วนการร่วม
ทุนร้ อยละ 80.0 และเป็ นผู้ดําเนินการเนื่องด้ วยผลสําเร็ จจากหลุมสํารวจกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติได้ อนุมตั ิ
พื น้ ที่ ผ ลิ ตพร้ อมแผนพัฒนาในเดือนมี น าคม 2555 ขณะนีอ้ ยู่ในช่วงการสํ ารวจระยะที่ สอง โครงการได้
กําหนดเป้าหมายในการเริ่ มผลิตผ่านแท่นผลิตกลางของโครงการอาทิตย์ในปี 2558
โครงการแอล 22/43
โครงการแอล 22/43 ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรโดย ปตท.สผ.อ. เป็ นผู้ดําเนินการ
โครงการและมีสดั ส่วนการร่วมทุนร้ อยละ 100.0
ปี 2556 โครงการได้ เจาะหลุมสํารวจในแหล่งวังไผ่สงู ทังนี
้ ้ ปี 2557 โครงการมีแผนเจาะหลุมสํารวจ
เพิ่มเติมในแหล่งเดียวกันและแผนในการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติเพิ่มเติมและเริ่ มดําเนินการผลิต
จากวังไผ่สงู เอ
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง ใกล้ กบั โครงการพีทีทีอีพี 1 โดย ปตท.สผ.อ. เป็ นผู้ดําเนินการโครงการและมีสดั ส่วน
การร่วมทุนร้ อยละ 100.0 โครงการดังกล่าวเริ่ มดําเนินการผลิตในเดือนตุลาคม 2553 โดยนํ ้ามันดิบที่ผลิตได้
ทังหมดถู
้
กจําหน่ายให้ แก่โรงกลัน่ บางจาก
ในปี 2556 โครงการได้ ดําเนินการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติครอบคลุมพื ้นที่ทางตอนเหนือ
ของโครงการ อีกทังได้
้ เจาะหลุมสํารวจและประเมินในพื ้นที่สงวน แหล่งหัวไม้ ซุง(HMG) และในพื ้นที่ผลิต
แหล่งหนองผักชี (NPI) โดยมีปริ มาณการขายโดยเฉลี่ยของนํ ้ามันดิบที่ผลิตท่ากับ 182 บาร์ เรลต่อวัน
ส่วนที่ 1 หน้ า 17
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โครงการแอล 28/48
โครงการแอล 28/48 ตั ง้ อยู่ ที่ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ จั ง หวั ด ขอนแก่ น และจั ง หวั ด อุ ด รธานี ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดย ปตท.สผ.อ. เป็ นผู้ดําเนินการและมีสดั ส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 70.0
ปี 2556 โครงการได้ ดําเนินการประมวลผลและแปลความหมายคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติอีกครัง้
และได้ เจาะหลุมสํารวจเพื่อพิสจู น์ทราบศักยภาพปิ โตรเลียมบริ เวณโครงสร้ างรัตนะ โดยผลจากการทดสอบ
หลุมพบว่ามีก๊าซธรรมชาติในปริ มาณที่จํากัด
โครงการเอ 4 และเอ 5/48
แปลงเอ 4 และเอ 5/48 ตัง้ อยู่ในทะเลนํา้ ลึกของทะเลอัน ดามัน ทางตะวัน ตกของประเทศไทย
ปตท.สผ.อ. เป็ นผู้ดําเนินการโครงการและมีสดั ส่วนการร่วมทุนในเท่ากับร้ อยละ 100.0
ในปี 2556 โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการศึกษาทางธรณีวิทยาเพิ่มเติม รวมทังการดํ
้
าเนินการสํารวจและ
แปลความหมายข้ อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ
โครงการอี 5
โครงการอี 5 ตัง้ อยู่บนบกในอํ าเภอนํ า้ พองจัง หวัดขอนแก่น บริ ษัท มี สัดส่วนการร่ วมทุนใน
โครงการอี 5 เท่ากับร้ อยละ 20 โดยมี ExxonMobil เป็ นผู้ดําเนินการ โครงการเริ่ มดําเนินการผลิตตังแต่
้ เดือน
ธันวาคม 2533 โดยก๊ าซธรรมชาติทงหมดที
ั้
่ผลิตจากโครงการอี 5 จะถูกขายให้ แก่ปตท. ภายใต้ เงื่อนไข
Take-or-Pay ตามสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติระยะยาว โดยปตท. จะทําการขนส่งไปยังโรงผลิตไฟฟ้า
ของกฟผ.
ในปี 2556 โครงการมีปริ มาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊ าซธรรมชาติที่ผลิตจากโครงการอี 5 เท่ากับ
13 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
โครงการคอนแทร็ค 3
โครงการคอนแทร็ ค 3 (รวมถึงแปลง จี 6/50 ซึ่งยังอยู่ในระยะสํารวจ) ตังอยู
้ ่ในอ่าวไทย นอกชายฝั่ ง
ทะเลของจัง หวัดสุร าษฎร์ ธ านี โดยอยู่ทางทิ ศเหนื อของโครงการบงกช บริ ษัท มี สัดส่ว นการร่ ว มทุนใน
โครงการคอนแทร็ ค 3 เท่า กับ ร้ อยละ 5.0 โดยมี Chevron เป็ น ผู้ดํ าเนิน การ โดยก๊ า ซธรรมชาติแ ละ
คอนเดนเสททัง้ หมดที่ ผ ลิ ตจากโครงการจะถูก ขายให้ แ ก่ ปตท. ตามสัญ ญาซื อ้ ขายก๊ า ธรรมชาติ แ ละ
คอนเดนเสทระยะยาว
ในปี 2556 โครงการได้ เจาะหลุม พัฒ นาอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อรั กษาระดับการผลิ ตโดยมี ปริ ม าณ
การขายโดยเฉลี่ยของก๊ าซธรรมชาติที่ 641 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ปริ มาณการขายโดยเฉลี่ยของนํ ้ามันดิบ
เท่ากับ 25,511 บาร์ เรลต่อวัน และปริ มาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสท เท่ากับ 18,989 บาร์ เรลต่อวัน
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โครงการคอนแทร็ค 4
โครงการคอนแทร็ ค 4 (รวมถึงแปลง จี 7/50 ซึ่งยังอยู่ในระยะสํารวจ) ตังอยู
้ ่ในอ่าวไทยนอกชายฝั่ ง
ทะเลของจังหวัดสงขลาโดยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการบงกชบริ ษัทมีสดั ส่วนการร่ วมทุนใน
โครงการคอนแทร็ ค 4 เท่ากับร้ อยละ 45.0 โดยมี Chevron เป็ นผู้ดําเนินการ โดยก๊ าซธรรมชาติและคอนเดน
เสททังหมดที
้
่ผลิตที่โครงการคอนแทร็ ค 4 จะถูกขายให้ แก่ ปตท. ตามสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติและ
คอนเดนเสทระยะยาว
ในปี 2556 โครงการได้ เจาะหลุมสํ ารวจ และหลุมพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่ องเพื่ อรั กษาระดับ
การผลิต อีกทังได้
้ ดําเนินการออกแบบทางวิศวกรรม (Front End Engineering Design, FEED) สําหรับ
สิ่งก่อสร้ างและอุปกรณ์ (Facilities) เพื่อรองรับการพัฒนาแหล่งอุบ ลซึ่ ง เป็ น แหล่ ง นํ ้ามัน ที่ มี ศ ัก ยภาพใน
อนาคต ทัง้ นี ้ ในปี 2556 โครงการมี ป ริ ม าณการขายโดยเฉลี่ ย ของก๊ า ซธรรมชาติเท่ากับ 376 ล้ าน
ลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และคอนเดนเสท เท่ากับ 15,848 บาร์ เรลต่อวัน
โครงการจี 4/43
โครงการจี 4/43 ตังอยู
้ ่ในอ่าวไทย บริ ษัทมีสดั ส่วนการร่ วมทุนในโครงการ จี 4/43 เท่ากับร้ อยละ
21.375 โดยมี Chevron เป็ นผู้ดําเนินการโครงการมีสญ
ั ญาซื ้อขายก๊ าซระยะยาวกับ ปตท. และมีสญ
ั ญาซื ้อ
ขายนํ ้ามันดิบแบบตลาดจรกับผู้ซื ้อนํ ้ามันดิบรายอื่น ๆ ด้ วย
ในปี 2556 ปริ มาณการขายเฉลี่ยของนํ ้ามันดิบเท่ากับ 4,726 บาร์ เรลต่อวัน และก๊ าซธรรมชาติ
เท่ากับ 2 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
โครงการสินภูฮ่อม (อียู-1 และอี 5 เหนือ)
โครงการสิ นภูฮ่อม ตัง้ อยู่ที่จัง หวัดอุดรธานี และขอนแก่น ในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือของไทย
ปตท.สผ.ส. (บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100) มีสดั ส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 20.0 โครงการสินภูฮ่อม
เริ่ มมีการผลิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 มีสญ
ั ญาซื ้อขายก๊ าซระยะยาวกับ ปตท.
ในปี 2556 โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการดําเนินการสํารวจและแปลความหมายข้ อมูลคลื่นไหวสะเทือน
แบบ 3 มิ ติ โดยมี ปริ ม าณการขายโดยเฉลี่ ยของก๊ าซธรรมชาติเ ท่ากับ 88 ล้ านลูกบาศก์ ฟุตต่อวัน และ
ปริ มาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทเท่ากับ 382 บาร์ เรลต่อวัน
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ ตังอยู
้ ่ในอ่าวไทย นอกชายฝั่ งทะเลของจังหวัดชุมพร บริ ษัทมีสดั ส่วน
การร่ วมทุนเท่ากับร้ อยละ 25.0 โดยมี Chevron เป็ นผู้ดําเนินการโครงการ โครงการมีสญ
ั ญาซื ้อขายก๊ าซ
ธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท. และมีสญ
ั ญาซื ้อขายนํ ้ามันดิบแบบตลาดจรกับผู้ซื ้อนํ ้ามันดิบรายอื่น ๆ ด้ วย
ในปี 2556 โครงการบี 8/32 และ 9 เอโครงการได้ เจาะหลุมพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยโครงการมี
ปริ มาณการขายโดยเฉลี่ยของนํ ้ามันดิบที่ผลิตจากโครงการบี 8/32 และ 9 เอ เท่ากับ 28,128 บาร์ เรลต่อวัน
และปริ มาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊ าซธรรมชาติ เท่ากับ 109 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
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โครงการจี 4/48
โครงการจี 4/48 ตัง้ อยู่ใ นอ่าวไทย นอกชายฝั่ ง ทะเลของจัง หวัดสุราษฎร์ ธ านี ซึ่ง อยู่ใ นบริ เ วณ
ใกล้ เคียงกับโครงการคอนแทร็ ค 3 บริ ษัท มีสดั ส่วนการร่ วมทุนในโครงการจี 4/48 เท่ากับร้ อยละ 5.0 โดยมี
Chevron เป็ นผู้ดําเนินการโดยโครงการทัง้ 2 โครงการได้ รับประโยชน์จากต้ นทุนการผลิตที่ลดลง เนื่องจาก
โครงการทังสอง
้ สามารถใช้ อปุ กรณ์เครื่ องมือและดําเนินกิจกรรมการผลิตบางรายการร่วมกันได้
ในปี 2556 โครงการมีปริ มาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊ าซธรรมชาติ เท่ากับ 8 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
และปริ มาณการขายโดยเฉลี่ยของนํ ้ามันดิบเท่ากับ 1,772 บาร์ เรลต่อวัน
โครงการในพืน้ ที่คาบเกี่ยว
โครงการจี 9/43
โครงการจี 9/43 ซึ่ง ตังอยู
้ ่ใ นอ่าวไทย โดย ปตท.สผ.อ. เป็ น ผู้ดําเนินการโครงการและมีสัดส่วน
การร่วมทุนร้ อยละ 100.0 ทังนี
้ ้ โครงการได้ ถกู ระงับการดําเนินการ เพื่อรอข้ อยุติในเรื่ องความขัดแย้ งทางเขต
แดนระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา
โครงการพืน้ ที่พัฒนาร่ วมไทย-มาเลเซียบี 17
ในปี 2537 ปตท.สผ.อ. (บริ ษั ทย่อ ยที่ บ ริ ษัท ถื อ หุ้น ร้ อยละ 100) ได้ ทํา สัญ ญาร่ ว มดํา เนิน การ
(Joint Operating Agreement หรื อ JOA) กับ Carigali ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ PETRONAS (บริ ษัทนํ ้ามัน
แห่งประเทศมาเลเซีย) และได้ จดั ตังบริ
้ ษัท Carigali PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. เพื่อทํา
การสํารวจและพัฒนา แปลงสัมปทาน บี 17 และ ซี 19 ทังนี
้ ้ ปตท.สผ.อ. มีสดั ส่วนการร่ วมทุนเท่ากับร้ อยละ
50.0 ในบริ ษัทซึง่ จัดตังขึ
้ ้น เพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้ดําเนินการสําหรับแปลงสัมปทานดังกล่าว ต่อมา Carigali ได้
โอนสัดส่วนการร่ วมทุนของตนทังหมดให้
้
แก่ PC JDA Ltd. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 โดย ปตท.สผ.อ.
และ PC JDA Ltd. และองค์กรร่ วมไทย-มาเลเซียได้ ลงนามในสัญญาแบ่งปั นผลผลิตสําหรับสิทธิ ใน
การสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมในแปลงสัมปทาน บี 17-01 โดยจะมีการแบ่งผลผลิตใด ๆ ที่ผลิตได้ ร่วมกัน
ระหว่างผู้รับเหมาและองค์ กรร่ วมไทย-มาเลเซี ย ต่อมา ปตท.สผ.อ. PC JDALtd. และองค์กรร่ วม
ไทย-มาเลเซีย ได้ ทําสัญญาขายก๊ าซธรรมชาติที่จะผลิตจากโครงการพื ้นที่พฒ
ั นาร่ วมไทย-มาเลเซีย-บี 17
ให้ แก่ ปตท. ทังนี
้ ้ โครงการพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ได้ เริ่ มการผลิตเชิงพาณิชย์เป็ นครัง้ แรกในเดือน
กุม ภาพันธ์ ปี 2553 โดยปั จจุบันกํ าหนดปริ ม าณส่ง มอบก๊ าซธรรมชาติรายวันตามสัญ ญาที่ 335 ล้ าน
ลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
ในปี 2556 โครงการได้ เจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับการผลิต โดยปริ มาณการขายเฉลี่ย
ของก๊ าซธรรมชาติ เท่ากับ 321 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และปริ มาณการขายเฉลี่ยของคอนเดนเสท เท่ากับ
8,203 บาร์ เรลต่อวัน
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1.4.1.2 โครงการต่ างประเทศ ปตท.สผ. มีโครงการในต่างประเทศจํานวน 24 โครงการ โดยแบ่ง
ออกตามภูมิภาค ดังนี ้
1.4.1.2.1 โครงการในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้
จํานวน 15 โครงการโดยมีการดําเนินกิจกรรมที่สําคัญดังนี ้
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3 ตังอยู
้ ่ในอ่าวเมาะตะมะ สหภาพเมียนมาร์ ในเดือนกันยายนปี 2556
รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ได้ อนุมตั ิการเข้ าร่วมทุนของ Mitsui Oil Exploration Co., Ltd (MOECO) ใน
สัดส่วนร้ อยละ 20 โดยบริ ษัทยังคงเป็ นผู้ดําเนินการและถือสิทธิ การร่ วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ80 โครงการ
เมี ย นมาร์ เ อ็ ม 3 อยู่ใ นช่ ว งขยายระยะเวลาสํ า รวจ 7 ปี ที่ ท างรั ฐ บาลสหภาพเมี ย นมาร์ ไ ด้ อ นุมัติ เ พื่ อ
ดําเนินการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์
ในปี 2556 โครงการได้ เ สร็ จ สิ น้ การเจาะหลุม ประเมิ น ผล ทัง้ สิ น้ จํ า นวน 4 หลุม
(Aung Sinkha 3, Aung Sinkha 4, Aung Sinkha 5 และ Aung Sinkha 6) โดยพบก๊ าซธรรมชาติและ
คอนเดนเสททัง้ 4 หลุม ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ศกั ยภาพเชิงพาณิชย์ โครงการมี
แผนที่จะเจาะหลุมประเมินผลเพิ่มเติมอีกจํานวน 8หลุม โดยคาดว่าจะเริ่ มดําเนินการเจาะในไตรมาสที่ 3 ปี
2557 เพื่อวางแผนพัฒนาและผลิตก๊ าซธรรมชาติจากแหล่ง Aung Sinkha นี ้ต่อไป
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11
โครงการเมี ยนมาร์ เอ็ม 11 ตังอยู
้ ่ในอ่าวเมาะตะมะ สหภาพเมี ยนมาร์ ในเดือนมกราคม
2556 รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ได้ อนุมตั ิการเข้ าร่ วมทุนของบริ ษัท TOTAL E&P Myanmar (TEPM) และ JX
Nippon Oil & Gas Exploration (Myanmar) Limited (JX Myanmar) ในสัดส่วนร้ อยละ 40 และ 15
ตามลําดับ โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนร้ อยละ 45 และยังคงเป็ นผู้ดําเนินการ
ในปี 2556 โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการเจาะหลุมสํารวจ Manizawta-1 (MNZ-1) ซึ่งเป็ นหลุม
นํ ้าลึกประมาณ 1,000 เมตร โดยไม่พบปิ โตรเลียมเชิงพาณิชย์ ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการประเมิน
ศักยภาพในพื ้นที่อื่นเพิ่มเติม เพื่อวางแนวทางการดําเนินงานต่อไป
โครงการซอติก้า
โครงการซอติก้า ตังอยู
้ ่ในอ่าวเมาะตะมะ สหภาพเมี ยนมาร์ โดย ปตท.สผ.อ. มี สัดส่วน
การร่วมทุนในโครงการเท่ากับร้ อยละ 80 และเป็ นผู้ดําเนินการ และ MOGE มีสดั ส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 20
ทังนี
้ ้ ปตท.สผ.อ. ได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติ ซึ่งมีอายุสญ
ั ญา 30 ปี กบั ปตท. และ MOGE โดย
ระบุปริ มาณการซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติรวม 300 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยขายให้ ประเทศไทยและสหภาพ
เมียนมาร์ ในอัตรา 240 และ 60 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน ตามลําดับ
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ในปี 2556 โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการดําเนินการติดตังแท่
้ นหลุมผลิตจํานวน 3 แท่น การวาง
ท่อส่งก๊ าซฯระหว่างแท่นผลิต (Intra –field sealine) การวางท่อส่งก๊ าซหลัก (Offshore export pipeline)
และการติ ดตัง้ แท่น ผลิ ตกลางปั จ จุบัน อยู่ใ นระหว่างกํ าลัง ดํ าเนิน การก่ อสร้ างระบบท่อส่ง ก๊ าซฯบนบก
(onshore pipeline and facility ) และการเจาะหลุมผลิต เพื่อจะสามารถเริ่ มการผลิตได้ ในไตรมาสแรกของ
ปี 2557
โครงการยาดานา
โครงการยาดานา เป็ นโครงการก๊ าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตังอยู
้ ่ในอ่าวเมาะตะมะ สหภาพ
เมียนมาร์ โดย ปตท.สผ.อ. ถือสัดส่วนการร่ วมทุนในการดําเนินงานร้ อยละ 25.5 โดยมี Total E&P Myanmar
(TEPM) เป็ นผู้ดําเนิ นการ ทัง้ นี ้ ก๊ าซธรรมชาติ ที่ผลิ ตจากโครงการถูกขายให้ แก่ ปตท. ภายใต้ เ งื่ อนไข
Take-or-Pay ตามสัญญาซื ้อขายก๊ าซมีระยะเวลา 30 ปี และมีส่วนหนึ่งขายให้ แก่ MOGE เพื่อใช้ ภายใน
สหภาพเมียนมาร์
ในการขนส่ง ก๊ าซธรรมชาติจากโครงการยาดานามายัง ประเทศไทยนัน้ บริ ษัท พี ทีทีอีพี
ออฟชอร์ อิ น เวสท์ เ ม้ นต์ จํ ากัด (บริ ษัท ย่อ ยที่ บริ ษัท ถื อ หุ้น ร้ อยละ 100) และผู้ร่ว มทุน ได้ ก่อ สร้ างและ
ดําเนินการวางท่อส่งบนบกและท่อส่งนอกชายฝั่ งจากโครงการยาดานาไปยังชายแดนประเทศไทย ภายใต้
ชื่อ Moattama Gas Transportation Company (MGTC) ต่อมา ปตท. ได้ ดําเนินการวางท่อส่งบนบกจาก
ชายแดนประเทศไทยไปยังโรงผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ในจังหวัดราชบุรี
ในปี 2556 โครงการได้ ดําเนินการศึกษาคลื่ นไหวสะเทื อนแบบ 3 มิติ ครอบคลุมพื น้ ที่
2,090 ตารางกิโลเมตร ในบริ เวณตะวันออกเฉี ยงใต้ ของโครงการซึ่งรวมถึง แหล่งยาดานา แหล่งบาดัมย่า
และแหล่งอื่น ๆ เพื่อศึกษาศักยภาพในการเจาะหลุมสํารวจเพิ่มเติมในบริ เวณดังกล่าว ทังนี
้ ้ ปริ มาณการขาย
โดยเฉลี่ยของก๊ าซธรรมชาติในปี 2556 เท่ากับ 761 ล้ านลูกบาศก์ ฟุตต่อวัน โดยขายให้ กบั ปตท. 579 ล้ าน
ลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และขายให้ กบั MOGE 182 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
โครงการเยตากุน
โครงการเยตากุ น เป็ นโครงการผลิ ต ก๊ าซธรรมชาติ แ ละคอนเดนเสท ตัง้ อยู่ ใ นอ่ า ว
เมาะตะมะ โดยอยู่ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ ของโครงการยาดานา โดย ปตท.สผ.อ.ถื อสัดส่วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 19.3 ปั จจุบนั PC Myanmar (Hong Kong) Limited เป็ นผู้ดําเนินการ ทังนี
้ ้ ก๊ าซธรรมชาติจาก
โครงการเยตากุนถูกขายให้ แก่ ปตท. ภายใต้ เงื่อนไข Take-or-Pay ตามสัญญาซื ้อขายก๊ าซมีระยะเวลา 30 ปี
ในการขนส่งก๊ าซธรรมชาติจากโครงการเยตากุนมายังประเทศไทยนัน้ บริ ษัท พี ทีทีอีพี
ออฟชอร์ อินเวสท์เม้ นต์ จํากัด และผู้ร่วมทุนได้ ทําการก่อสร้ าง ดําเนินการวางท่อส่งนอกชายฝั่ งและท่อส่ง
บนบก (ขนานไปกับท่ อส่ง ของโครงการยาดานา) จากโครงการไปยัง ชายแดนประเทศไทย ภายใต้ ชื่ อ
Taninthayi Pipeline Company (TPC)
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ในปี 2556 โครงการได้ ดําเนินการพัฒนาแหล่งก๊ าซธรรมชาติเยตากุนเหนือ เพื่อรักษาระดับ
การผลิตให้ เป็ นไปตามสัญญา ทังนี
้ ้ ปริ มาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทในปี 2556
เท่ากับ 399 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และ 9,700 บาร์ เรลต่อวันตามลําดับ
โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี-จี และ อีพ-ี 2
โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี-จี และ อีพี-2 ตังอยู
้ ่บนบกห่างจากเมืองย่างกุ้งไปทางเหนือโดย
บริ ษัทมีสดั ส่วนการร่วมทุนในโครงการทังสองร้
้
อยละ 90 และเป็ นผู้ดําเนินการ
ในปี 2556 โครงการเสร็ จสิน้ การดําเนินงานสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ สํ าหรั บ
แปลงพีเอสซี จี จํานวน 1,966 กิโลเมตร และสําหรับแปลงอีพี 2 จํานวน 518 กิโลเมตร ปั จจุบนั โครงการอยู่
ระหว่ างการศึกษาโครงสร้ างทางธรณี วิท ยา เพื่ อวางแผนการเจาะหลุม สํ า รวจจํ านวน 4 หลุม ภายใน
ปี 2557– 2558
โครงการเมียนมาร์ เอ็มดี-7 และเอ็มดี -8
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 รั ฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ได้ อนุมัติสิทธิ การสํ ารวจแปลงเอ็มดี -7
และเอ็มดี -8 ให้ แก่บริ ษัท PTTEP SA (บริ ษัทย่อยของ ปตท สผ.) โดยแปลงดังกล่าวตังอยู
้ ่ในทะเลลึก
อ่าวเมาะตะมะ สหภาพเมียนมาร์ เป็ นพื ้นที่ตอ่ เนื่องกับแปลงสํารวจอื่น ๆ ในทะเลอันดามันฝั่ งไทยที่บริ ษัทมี
การสํารวจอยูแ่ ล้ วซึง่ ทําให้ สามารถประสานการดําเนินการร่วมกันได้
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดําเนินงานสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ เพื่อศึกษาโครงสร้ าง
ธรณีวิทยาและวางแผนการสํารวจในลําดับถัดไป
โครงการเวียดนาม 9-2
โครงการเวี ยดนาม 9-2 ตัง้ อยู่น อกชายฝั่ ง ทะเลทางทิศ ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ของประเทศ
เวียดนามบริ ษัทมีสดั ส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 25 โครงการได้ เริ่ มการผลิตครัง้ แรกในปี 2551 โดยนํ ้ามันดิบที่
ผลิตได้ ถกู จําหน่ายให้ แก่ Binh Son Refinery and Petrochemical Company Ltd. ในส่วนก๊ าซธรรมชาติ
ขายให้ แก่ Vietnam Oil and Gas Group ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจของประเทศเวียดนามเพื่อใช้ ภายในประเทศ
ปี 2556 โครงการมี อัตราการผลิตนํา้ มันดิบโดยเฉลี่ยเท่ากับ 6,180 บาร์ เรลต่อวันและ
ก๊ าซธรรมชาติโดยเฉลี่ยเท่ากับ 14 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
โครงการเวียดนาม 16-1
โครงการเวี ยดนาม 16-1 ตัง้ อยู่นอกชายฝั่ ง ทะเลทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ของประเทศ
เวียดนาม บริ ษัทมีสดั ส่วนการร่วมทุนร้ อยละ 28.5 โครงการได้ เริ่ มการผลิตครัง้ แรกในปี 2554 โดยนํ ้ามันดิบ
ที่ผลิตได้ ถกู จําหน่ายให้ กบั โรงกลัน่ ภายในประเทศและส่งออกโดยผ่านการประมูล ในส่วนก๊ าซธรรมชาติขาย
ให้ แก่ Vietnam Oil and Gas Group ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจของประเทศเวียดนามเพื่อใช้ ภายในประเทศ
ในปี 2556 โครงการประสบความสํ าเร็ จในการเจาะหลุมประเมินผลในบริ เวณ H5 ซึ่ง
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ตังอยู
้ ่ตอนใต้ ของแหล่งเทจัก๊ จัง๋ (TeGIacTrangField - TGT) และได้ เตรี ยมดําเนินการติดตังแท่
้ นผลิตเพื่อ
รองรับการผลิตจากพื ้นที่ดงั กล่าวต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเริ่ มการผลิตได้ ภายในปี 2558 นอกจากนี ้ โครงการยัง
ได้ ประสบความสําเร็ จในการทดสอบการผลิตของ FPSO (Floating Production Storage and Offloading
Unit) ที่ ร ะดับ การผลิ ต นํ า้ มัน ดิ บ 60,000 บาร์ เ รลต่ อ วัน ทํ า ให้ โ ครงการสามารถรั ก ษากํ า ลัง การผลิ ต
นํ า้ มันดิบอยู่ที่ปริ มาณเดิมได้ คือประมาณ 43,000 บาร์ เ รลต่อวัน แม้ ว่าตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2556
ที่ผา่ นมา ได้ มีข้อตกลงให้ ใช้ FPSO ร่วมกันระหว่างโครงการกับโครงการอื่นที่อยู่บริ เวณใกล้ เคียงในประเทศ
เวียดนาม จากเดิมที่ โครงการได้ ใช้ FPSO เพียงโครงการเดียวสํ าหรับปี 2556 โครงการมีอัตราการผลิต
นํ ้ามันดิบโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 44,641 บาร์ เรลต่อวัน และอัตราการผลิตก๊ าซธรรมชาติโดยเฉลี่ ยอยู่ที่ 30 ล้ าน
ลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95
โครงการเวี ยดนาม บี และ 48/95 ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งทะเลของประเทศเวียดนาม บริ ษัทมี
สัดส่วนการร่วมทุนร้ อยละ 8.5 โดยมี Chevron เป็ นผู้ดําเนินการ
ในปี 2556 โครงการมี ก ารเจรจาราคาก๊ าซธรรมชาติ กั บ PetroVietnam (PVN)
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารศึ ก ษาข้ อมู ล subsurface เพิ่ ม เติ ม และได้ ยื่ น ขอต่ อ อายุ พื น้ ที่ Suspended
Development Area ต่อรัฐบาลประเทศเวียดนาม
โครงการเวียดนาม 52/97
โครงการเวียดนาม 52/97 ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งทะเลของประเทศเวียดนาม บริ ษัทมีสดั ส่วน
การร่วมทุนร้ อยละ 7 โดยมี Chevron เป็ นผู้ดําเนินการ
ในปี 2556 โครงการมีการเจรจาราคาก๊ าซธรรมชาติกับ PetroVietnam (PVN) อย่าง
ต่อเนื่อง มีการศึกษาข้ อมูล subsurface เพิ่มเติม และได้ ยื่นขอต่ออายุพื ้นที่ Suspended Development
Area ต่อรัฐบาลประเทศเวียดนาม
โครงการอินโดนีเซีย มาลุนด้ า
โครงการอินโดนีเซีย มาลุนด้ า ตังอยู
้ ่ใน ช่องแคบมากัสซาร์ นอกชายฝั่ งทะเลด้ านตะวันตก
ของเกาะสุล าเวสี ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย บริ ษั ท ได้ รั บสิ ท ธิ ใ นการสํ า รวจในเดื อนพฤษภาคม 2553 และ
มีสดั ส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 100 ปั จจุบนั อยู่ในช่วงของการสํารวจขันต้
้ น โดยมีการสํารวจคลื่นไหวสะเทือน
แบบ 3 มิติ ในปี 2554
ในปี 2556 โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาด้ านธรณี วิทยาเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ศกั ยภาพ
ปิ โตรเลียม
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โครงการอินโดนีเซียเซาท์ มานด้ าร์
โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้ าร์ ตังอยู
้ ่ในช่องแคบมากัสซาร์ ประเทศอินโดนีเซีย บริ ษัท
มีสดั ส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 34 และเป็ นผู้ดําเนินการ โครงการได้ รับสิทธิในการสํารวจในเดือนพฤษภาคม
2553 โดยในปี 2554 Total ได้ เข้ าร่วมโครงการโดยการซื ้อสิทธิการร่วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 33 จากบริ ษัท
ขณะนี ้อยูใ่ นช่วงของการสํารวจขันต้
้ น โดยการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ ได้ ดําเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว
ในปี 2554
ปิ โตรเลียม

ปี 2556 โครงการอยู่ร ะหว่ า งการศึ ก ษาด้ า นธรณี วิ ท ยาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ พิ สู จ น์ ศัก ยภาพ
โครงการอินโดนีเซียเซไมทู

โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งทะเลทางตะวันตกเฉี ยงใต้ ของเกาะปาปั ว
ตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย บริ ษัทมีสดั ส่วนการร่วมทุนร้ อยละ 28.3 โดยมี Murphy Oil เป็ นผู้ดําเนินการ
ในปี 2556 โครงการได้ เตรี ยมการเจาะหลุมสํารวจ ในพื ้นที่นํ ้าตื ้นเพื่อประเมินศักยภาพของ
โครงการ โดยคาดว่าจะเริ่ มดําเนินการเจาะหลุมดังกล่าวภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2557
โครงการNatuna Sea A
โครงการ Natuna Sea A เป็ นโครงการผลิตก๊ าซธรรมชาติและนํ ้ามัน ตังอยู
้ ่ฝั่งตะวันตกของ
ทะเล Natuna ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนธันวาคม 2556 ปตท.สผ. และบริ ษัท Pertamina (ในอัตราส่วน
ร้ อยละ 50:50) ได้ เสร็ จสิ ้นการเข้ าซื ้อบริ ษัทที่ถือครองสัดส่วนร้ อยละ 23 ในโครงการ Natuna Sea Aซึ่ง
มูลค่าการซื ้อขายดังกล่าวประกอบด้ วยมูลค่าการเข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัทในเครื อ Hess Corporationจํานวน
526 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (สัดส่วนของ ปตท.สผ. 263 ล้ านดอลลาร์ สรอ.) และมูลค่าหนี ้สินของบริ ษัทดังกล่าว
ที่ เ ป็ น การกู้ยื ม ระหว่ า งกัน ของบริ ษั ท ในเครื อ จํ า นวน 124 ล้ า นดอลลาร์ ส รอ. (สัด ส่ ว นของ ปตท.สผ.
62 ล้ านดอลลาร์ สรอ.) ทําให้ ปตท.สผ. มีสดั ส่วนการร่วมทุนในโครงการ Natuna Sea A ร้ อยละ 11.5
ในปี 2556 โครงการมีอตั ราการผลิตนํ ้ามันดิบและก๊ าซธรรมชาติโดยเฉลี่ยประมาณ 2,350
บาร์ เรลต่อวัน และ 220 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตามลําดับโดย ปตท.สผ. รับรู้ รายได้ การขายปิ โตรเลียม
ตังแต่
้ วนั ที่การซื ้อขายเสร็ จสิ ้น (6 ธันวาคม 2556)
1.4.1.2.2 โครงการในตะวั นออกกลาง ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี จ้ ํ านวน 3
โครงการ โดยมีการดําเนินกิจกรรมที่สําคัญดังนี ้
โครงการโอมาน 44
โครงการโอมาน 44 ซึ่งตังอยู
้ ่บนบกห่างจากกรุ งมัสกัตประเทศโอมานไปทางตะวันตก
บริ ษัท เป็ นผู้ดําเนินการและถือสัดส่วนการลงทุนร้ อยละ 100 โดยการผลิตก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทได้
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เริ่ มขึ ้นในแหล่ง Shams เมื่อปี 2550 ปั จจุบนั โครงการโอมานมีสญ
ั ญาซื ้อขายก๊ าซระยะยาวกับกระทรวง
นํ ้ามันและก๊ าซของประเทศโอมาน
ในปี 2556 โครงการมี การผลิตก๊ าซธรรมชาติโดยเฉลี่ ย 39 ล้ านลูกบาศก์ ฟุตต่อวัน และ
คอนเดนเสทโดยเฉลี่ ย 3,500 บาร์ เ รลต่ อ วัน และได้ ดํ า เนิ น การสํ า รวจคลื่ น ไหวสะเทื อ นแบบ 3 มิ ติ
ครอบคลุม พื น้ ที่ 500 ตารางกิ โ ลเมตรทางด้ านตะวัน ตกของโครงการ เพื่ อ ทํ า การประเมิ นและสํ า รวจ
ศักยภาพทางปิ โตรเลียมเพิ่มเติม
โครงการแอลจีเรี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
โครงการฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ตังอยู
้ ่บนบกทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรี ย โดย
บริ ษทั เป็ นผู้ดําเนินการโครงการและมีสดั ส่วนการร่วมทุนร้ อยละ 24.5
ปั จจุบนั โครงการได้ ดําเนินการเจาะหลุมสํารวจระยะแรกเสร็ จสิ ้นทังหมด
้
9 หลุม ค้ นพบ
นํ ้ามันดิบและก๊ าซธรรมชาติถึง 8 หลุม โดยขณะนี ้อยู่ในระหว่างการสํารวจระยะเวลาที่ 2 (พฤษภาคม 2556
ถึง พฤษภาคม 2558) ทังนี
้ ้ ในปี 2557 มีแผนเริ่ มการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติ ในไตรมาสแรก
และมี แผนการเตรี ยมการเจาะหลุม สํ ารวจและหลุมประเมินผลเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะเริ่ มการเจาะได้ ใ น
ปลายปี 2557
โครงการแอลจีเรี ย 433 เอ และ 416 บี
โครงการแอลจี เ รี ย 433 เอ และ 416 บี ตัง้ อยู่ทางทิ ศตะวัน ออกของประเทศแอลจี เ รี ย
โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนการร่วมทุนร้ อยละ 35.0
ปั จ จุบันโครงการได้ เ สร็ จ สิ น้ การเจาะหลุม พัฒ นาที่ 6 จาก 12 หลุม และได้ ดําเนิ นการ
ก่อสร้ างอุปกรณ์สําหรับกระบวนการผลิต และระบบท่อขนส่ง ตามแผนของการพัฒนาโครงการในระยะแรก
ในแหล่งนํ ้ามัน Bir Saba โดยบริ ษัท คาดว่าจะสามารถเริ่ มการผลิตได้ ในปลายปี 2557 ที่กําลังการผลิต
ประมาณ 20,000 บาร์ เรลต่อวัน
1.4.1.2.3 โครงการในออสตราเลเชี ย ปตท.สผ. มี โ ครงการในภู มิ ภ าคนี จ้ ํ านวน
1 โครงการ โดยมีการดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี ้
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย
ในปี 2552 บริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
Coogee Resources Limited ซึ่งต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อเป็ น PTTEP Australasia Pty Ltd (“PTTEP AA”) โดยมีแปลงสัมปทานที่อยู่ระหว่างการสํารวจ
พัฒนาและผลิตในทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลี ย ปั จจุบนั บริ ษัทถื อสัมปทานทัง้ สิน้ 16 แปลง โดยมี
2 แหล่งหลัก ๆ ได้ แก่ แหล่งมอนทาราซึ่งอยู่ระหว่างการผลิต และแหล่งแคช เมเปิ ลซึ่งอยู่ระหว่างการสํารวจ
และศึกษาความเป็ นไปได้ ในการพัฒนา นอกจากนันส่
้ วนใหญ่เป็ นแปลงสัมปทานที่อยูใ่ นช่วงการสํารวจ
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แหล่ งมอนทารา ประกอบด้ วยแปลงสัมปทาน เอซี/แอล 7 และเอซี/แอล 8 ซึ่งตังอยู
้ ่ใ น
ทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลีย
เหตุการณ์ มอนทารา ในปี 2552 ซึ่งได้ เกิ ดเหตุการณ์ นํ ้ามันรั่ วไหล จากการเจาะหลุม
พัฒ นาในแหล่ง มอนทาราอย่างไรก็ ตามปั จ จุบัน PTTEP AA ได้ มี ทีม งานประจํ าโครงการชุดใหม่เ ข้ า
ดําเนินการบริ หารจัดการโครงการรวมถึงปฏิบตั ิตามแผนการปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน (Action Plan) จาก
คณะกรรมการสอบสวนฯอย่า งครบถ้ ว นสมบรู ณ์ โดยรั ฐ บาลออสเตรเลี ยได้ อ นุมัติใ ห้ ข้ อตกลงร่ วมกัน
(Deed of Agreement) ในเรื่ องของการติดตามผลในกรณีดงั กล่าวได้ สิ ้นสุดลงเมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2556
ในส่วนการดําเนินการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกันภัยนัน้ นับตังแต่
้ เกิ ด
เหตุการณ์ฯ จนถึงสิ ้นปี 2556 บริ ษัท ได้ รับค่าสินไหมทดแทนทังสิ
้ ้น 233.5 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และขณะนี ้อยู่
ระหว่างการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เหลือซึ่งคาดว่าจะได้ รับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวภายใน
ปี 2557 สํ าหรั บการเรี ย กร้ องค่า ชดเชยจากเหตุการณ์ นํา้ มันรั่ วไหลจากแหล่ง มอนทาราโดยรั ฐ บาล
อินโดนีเซียนัน้ บริ ษัทยังคงเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียโดยยึดหลักการที่จะพิสูจน์หลักฐานและผลกระทบ
(หากมี) โดยใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตอ่ ไป
ในปี 2556 โครงการได้ เริ่ มผลิตนํา้ มันดิบจากแหล่งมอนทาราเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2556
และได้ จําหน่ายนํ ้ามันดิบครัง้ แรกประมาณ 500,000 บาร์ เรลในเดือนสิงหาคม ปี 2556 ที่ผ่านมา ปั จจุบนั
โครงการมีอตั ราการผลิตนํ ้ามันดิบโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 17,000 บาร์ เรลต่อวัน นอกจากนี ้ ในปี 2557
โครงการมีแผนเพิ่มปริ มาณการผลิตจากหลุมผลิตเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มอัตรา
การผลิตได้ ถึงประมาณ 25,000-30,000 บาร์ เรลต่อวันในครึ่งแรกของปี 2557
แหล่ ง Cash Maple ประกอบด้ วยแปลงสัมปทาน เอซี/อาร์ แอล 7อยู่ระหว่างการศึกษา
ทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ วิศวกรรม รวมถึงวิเคราะห์ศกั ยภาพเชิงพาณิชย์และทางเลือกในการพัฒนา
โครงการ หลังจากที่บริ ษัทประสบความสําเร็ จในการเจาะหลุมประเมินผล 2 หลุมในปี 2554 และ 2555
ที่ผา่ นมา บริ ษัทมีแผนที่จะเจาะหลุมสํารวจ Maple East-1 ในปี 2557 โดยข้ อมูลที่ได้ จากการเจาะนี ้จะช่วย
ให้ ประเมินศักยภาพเพิ่มเติมของก๊ าซในแหล่ง Cash Maple และการพัฒนาก๊ าซธรรมชาติในบริ เวณที่
ห่างไกลของทะเลติมอร์ ทังนี
้ ้ โครงการเรื อผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลว (FLNG) เป็ นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา
โครงการ
แปลงสัมปทานอื่นๆ ประกอบด้ วย เอซี/แอล1 เอซี/แอล2 เอซี/แอล3 เอซี/พี4 เอซี/พี33
เอซี /พี34 และเอซี /อาร์ แ อล 10 ซึ่ง บริ ษัท ได้ ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50 ถึ งร้ อยละ 100 ขณะนีอ้ ยู่
ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟีสิกส์เพื่อยืนยันถึงศักยภาพปิ โตรเลียม
ในส่วนของแปลง เอซี/อาร์ แอล 6 ซึง่ มีแหล่งนํ ้ามันดิบออเดเชียส และแปลง เอซี/อาร์ แอล 4
และเอซี/อาร์ แอล 5 ซึง่ มีแหล่งนํ ้ามันดิบเทเนเชียส ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการศึกษาทางวิศวกรรมเพื่อหาแนวทาง
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ในการพัฒนาในส่วนของแปลง ดับเบิ ้ลยูเอ-396-พี และ ดับเบิ ้ลยูเอ-397-พี ในแอ่ง Browse บริ ษัทได้ ลงทุน
ในสัดส่วนร้ อยละ 20 โดยมีบริ ษัท Woodside เป็ นผู้ดําเนินการ ขณะนี ้อยู่ระหว่างการประเมินผลข้ อมูลจาก
การสํารวจด้ วยการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิตใิ นการประเมินศักยภาพปิ โตรเลียม
ทังนี
้ ้ ในปี 2557 มีแผนการเจาะหลุมสํารวจ Dillon South-1 ในแปลงเอซี/พี 4
1.4.1.2.4 โครงการในอเมริ ก าเหนื อ ปตท.สผ. มี โ ครงการในภู มิ ภ าคนี จ้ ํ า นวน
1 โครงการ โดยมีการดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี ้
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ซึ่งตังอยู
้ ่ในแคว้ นอัลเบอร์ ต้า ประเทศแคนาดา ในปี
2554 PTTEP CA ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ถือสัดส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 40.0 ในโครงการโดย Statoil
Canada Limited (SCL) ถือสัดส่วนร้ อยละ 60 และเป็ นผู้ดําเนินการโครงการครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ
1,100 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้ วย 5 พื ้นที่หลัก ได้ แก่ Leismer, Corner, Thornbury, Hangingstone
และ South Leismer
ในปี 2556 โครงการได้ เสร็ จสิ ้น Winter Evaluation Program ประจําปี 2555 – 2556
การเจาะหลุม ประเมิ น ผลและได้ ทํ าการวัดคลื่ น ไหวสะเทื อนแบบ 3 มิ ติ และ 4 มิติ ในแหล่ง Leismer,
Corner และ Thornbury เพื่อนํ าข้ อมูลไปใช้ ในการประเมินปริ มาณบิทูเมนและวางแผนการผลิตต่อไป
โดยปั จจุบนั โครงการมีอตั ราการผลิตบิทเู มนโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 14,800 บาร์ เรลต่อวัน
ทังนี
้ ้ ในเดือนมกราคม 2557 บริ ษัท PTTEP CA ได้ ลงนามในสัญญาโอนคืนสิทธิ หน่วย
ลงทุนในห้ างหุ้นส่วน (Partnership Units Redemption Agreement (PURA)) ร่ วมกับบริ ษัท SCL เพื่อ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถื อสัดส่วนใน 5 พื ้นที่ของโครงการ KKD ด้ วยการแลกเปลี่ยนการถือสัดส่วน
ร้ อยละ 40 ของบริ ษัท PTTEP CA ในแหล่ง Leismer และ Corner (LC) เพื่อได้ มาซึ่งสัดส่วนร้ อยละ 60
ในแหล่ง Thornbury, Hangingstone และ South Leismer (THSL) รวมถึงเงินสดจํานวน 200 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กา (ดอลลาร์ สรอ.) และเงิ นสดที่ คํานวณจากเงิ นทุนหมุนเวี ยน (Working Capital
Adjustment) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 จนกระทัง่ วันที่สญ
ั ญามีผลสมบูรณ์ (เทียบเท่าประมาณ 235
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) โดยสัญญาจะมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมื่อเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ได้
ตกลงกันไว้ ตามที่ระบุใน PURA รวมถึงการได้ รับการอนุมตั ิจากรัฐบาลแคนาดา ซึ่งคาดว่าสัญญาจะมีผล
สมบูรณ์ภายในไตรมาส 3 ปี 2557 หากดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ใน PURA ครบถ้ วนแล้ ว บริ ษัท
PTTEP CA จะถือสัดส่วนร้ อยละ 100 และเป็ นผู้ดําเนินการในแหล่ง THSL และจะได้ รับเงินจํานวนดังกล่าว
จากบริ ษัท SCL ในขณะที่บริ ษัท SCL จะถือสัดส่วนร้ อยละ 100 และเป็ นผู้ดําเนินการในแหล่ง LC
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1.4.1.2.5 โครงการในแอฟริ กา ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จํานวน 4 โครงการ
โดยมีการดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี ้
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรี ย 1
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรี ย 1 ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งของประเทศโมซัมบิก บริ ษัท
ถือหุ้นผ่าน Cove (บริ ษัทย่อยที่ บริ ษัทถื อหุ้นร้ อยละ 100) ในแปลงสัมปทานโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์
แอเรี ย 1 โดย Cove มีสดั ส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 8.5 และมี Anadarko เป็ นผู้ดําเนินการ ปริ มาณสํารอง
ก๊ าซธรรมชาติที่ค้นพบในแปลงสัมปทานดังกล่าวมีประมาณ 32 ถึง 65 ล้ านล้ านลูกบาศก์ฟุต ในปี 2556
โครงการได้ รับการรับรองปริ มาณสํารอง (Reserve Certification) จากที่ปรึ กษาอิสระด้ านปิ โตรเลียมชันนํ
้ า
ซึ่งระบุว่าโครงการมีปริ มาณสํารองก๊ าซธรรมชาติ (proved reserves) จํานวนมากเพียงพอสําหรับการผลิต
ก๊ าซธรรมชาติเหลวที่มีกําลังการผลิต 10 ล้ านตันต่อปี (2 สายการผลิต โดยมีกําลังการผลิตสายละ 5 ล้ าน
ตันต่อปี )
โดยในปี 2556 นี โ้ ครงการได้ ทํ า การเจาะหลุ ม สํ า รวจและหลุ ม ประเมิ น ผลรวมทัง้ สิ น้
จํานวน 10 หลุมได้ ค้นพบก๊ าซธรรมชาติจากการเจาะหลุมสํ ารวจและหลุมประเมินผลรวมทัง้ สิน้ จํานวน
6 หลุม อาทิเช่น Orca-1, Espadarte-1 , Atum-3 , Golfinho-5 , Golfinho-6 และ Manta-1สําหรับหลุมที่
ไม่มี การพบศักยภาพเชิง พาณิ ช ย์ ใ นหลุมสํ ารวจ อาทิเ ช่น Barracuda-1, Tubarao-2, Black Pearl1,
Linguado-1 โครงการสามารถนําผลของการสํารวจไปใช้ ประโยชน์ทางธรณีวิทยาของแหล่งในอนาคตต่อไป
ได้ นอกจากนัน้ โครงการยังมี แ ผนที่ ใ นการเจาะหลุมสํ ารวจและประเมินผลอย่างต่อเนื่ องอี ก 8 หลุม
เพื่ อค้ นหาและประเมินศักยภาพเพิ่มเติม และมี แผนการพัฒนาทางวิศวกรรมพื น้ ที่ก่อสร้ างโรงงานผลิ ต
ก๊ าซธรรมชาติเหลวอย่างต่อเนื่องในปี 2557
ทัง้ นี ้ กลุ่ ม บริ ษั ท ผู้ ร่ ว มทุ น อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การเจรจากั บ ผู้ ซื อ้ ก๊ าซธรรมชาติ เ หลว
และคาดว่าจะสามารถเริ่ มการผลิตและขายก๊ าซครัง้ แรกได้ ในปลายปี 2561 หรื อปี 2562
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร์
โครงการโมซัม บิก โรวูม า ออนชอร์ ตัง้ อยู่บนบกของประเทศโมซัม บิกบริ ษัท มี สัดส่วน
การร่ วมทุนในโครงการโมซัมบิก ออนชอร์ แปลงโรวูมา ผ่าน Cove โดย Cove มีสดั ส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ
10.0 ในแปลงสัมปทานบนบกของแปลงโรวูมา โดยมี Anadarko เป็ นผู้ดําเนินการโครงการ
1,000 กิโลเมตร

ในปี 2556 ได้ เสร็ จสิน้ การสํ ารวจด้ วยการวัดคลื่ นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ ระยะทางรวม
โครงการเคนยา แอล 10 เอ และ แอล 10 บี

แปลงแอล 10 เอ และแอล 10 บี ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งของประเทศเคนยา บริ ษัทมี สัดส่วน
การร่ วมทุนในโครงการดังกล่าวผ่าน Cove โดย Cove มีสดั ส่วนการร่ วมทุนในแปลงแอล 10 เอ และแอล
10 บี ร้ อยละ 31.25 (เดิมร้ อยละ 25) และร้ อยละ 15 ตามลําดับ
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ในปี 2556 โครงการได้ มีการสํารวจด้ วยการวัดคลื่นไหวสะเทือนในชันหิ
้ นในรูปแบบ 3 มิติ
(3D Seismic Survey) พื ้นที่ประมาณ 2,170 ตร.กม. ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 รัฐบาลเคนยาได้
อนุมตั ิ การโอนสัดส่วนการร่วมทุนจากบริ ษัท Premier Oil ร้ อยละ 20 ให้ แก่ผ้ รู ่วมทุนที่เหลือในแปลง L10A
ดังนันมี
้ ผลให้ บริ ษัท Cove ถือสัดส่วนการร่วมทุนโครงการเคนย่า แปลงแอล 10 เอ เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 25
เป็ นร้ อยละ 31.25
โครงการเคนยา แอล 5 แอล 7 แอล 11 เอ แอล 11 บี และ แอล 12
โครงการเคนยา แอล 5 แอล 7 แอล 11 เอ แอล 11 บี และ แอล 12 ซึ่งตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ ง
ประเทศเคนยา บริ ษัทมีสดั ส่วนการร่ วมทุนในโครงการดังกล่าวผ่าน Cove โดย Cove มีสดั ส่วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 10 ในแปลงดังกล่าว และมี Anadarko เป็ นผู้ดําเนินการ
ในปี 2556 โครงการได้ ทําการเจาะหลุมสํารวจจํานวน 2 หลุม ได้ แก่ หลุมสํารวจ Kiboko-1
ในแปลง L11B และ Kubwa-1 ในแปลง L7 แต่ไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ทังนี
้ ้ โครงการสามารถนําผลของ
การสํารวจไปใช้ ประโยชน์ทางธรณีวิทยาต่อไป โดยในปี 2557 โครงการมีแผนจะดําเนินการเจาะหลุมสํารวจ
จํานวน 1 หลุม
โครงการที่ได้ คืนสิทธิในปี 2556
โครงการออสเตรเลีย ดับเบีล้ ยูเอ-423-พี
โครงการออสเตรเลี ย ดับ เบิ ล้ ยูเ อ-423-พี ตัง้ อยู่ น อกชายฝั่ ง ทะเลทางตะวัน ตกของประเทศ
ออสเตรเลีย บริ ษัทมีสดั ส่วนการร่วมทุนร้ อยละ 30 โดยบริ ษัทได้ คืนสิทธิในแปลงสัมปทานนี ้ภายหลังจากที่
ได้ ปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันในการสํ ารวจเสร็ จสิ ้นและพบว่ามี ศกั ยภาพปิ โตรเลี ยมจํากัด โดยได้ รับการอนุมัติ
อย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556
โครงการกัมพูชา บี
โครงการกัมพูชาบี ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งทะเลของประเทศกัมพูชา โดยบริ ษัทเป็ นผู้ดําเนินการและมี
สัดส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 33.333334 โดยบริ ษัทดําเนินการถอนการลงทุนในโครงการภายหลังจากที่ได้
ขุดหลุมสํารวจตามข้ อผูกพันจํานวน 3 หลุมในระหว่างปี 2551 – 2555 พบว่ามีศกั ยภาพปิ โตรเลียมจํากัด
โดยได้ รับการอนุมตั อิ ย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลกัมพูชาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง
โครงการอิ น โดนี เ ซี ย ซาดัง ตัง้ อยู่ ใ นช่ อ งแคบมากัส ซาร์ ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย บริ ษั ท มี สัด ส่ ว น
การร่ วมทุนร้ อยละ 30 โดยมี Talisman เป็ นผู้ดําเนินการ โครงการได้ รับสิทธิ ในการสํารวจจากการสํารวจ
และศึกษาทางธรณีวิทยาพบว่ามีศกั ยภาพปิ โตรเลียมจํากัดโครงการได้ ยื่นหนังสือแจ้ งการคืนสิทธิการลงทุน
ต่อรัฐบาลอินโดนีเซียแล้ ว ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างรอการอนุมตั อิ ย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
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โครงการอินโดนีเซียเซาท์ ซาการี
โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ ซาการี ตังอยู
้ ่ในช่องแคบมากัสซาร์ ประเทศอินโดนีเซียบริ ษัทมีสดั ส่วน
การร่ วมทุน ร้ อยละ 20 โดยมี Talisman เป็ น ผู้ดํา เนิ น การโครงการโครงการได้ รับ สิ ท ธิ ใ นการสํ า รวจ
จากการสํ ารวจและศึกษาทางธรณี วิทยาพบว่ามี ศกั ยภาพปิ โตรเลี ยมจํ ากัด โครงการได้ ยื่นหนังสื อแจ้ ง
การคืนสิทธิ การลงทุนต่อรั ฐบาลอินโดนี เซี ยแล้ ว ปั จจุบนั อยู่ระหว่างรอการอนุมัติอย่างเป็ นทางการจาก
รัฐบาลอินโดนีเซีย
โครงการนิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์
โครงการนิ ว ซี แ ลนด์ เกรทเซาธ์ ตัง้ อยู่ ที่ แ อ่ ง เกรทเซาธ์ ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ บริ ษั ท มี สัด ส่ ว น
การร่วมทุนร้ อยละ 18 โครงการได้ ดําเนินงานตามข้ อผูกพันกับรัฐบาลนิวซีแลนด์ จากการสํารวจและศึกษา
ทางธรณีวิทยาพบว่ามีศกั ยภาพปิ โตรเลียมจํากัด โครงการได้ ยื่นหนังสือแจ้ งการคืนสิทธิการลงทุนต่อรัฐบาล
นิวซีแลนด์แล้ ว ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างรอการอนุมตั อิ ย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลนิวซีแลนด์
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ คืนสิทธิในแปลง เอซี/พี 40 และเอซี/พี 17 ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
โดยได้ รับการอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลีย เมื่อ 13 มีนาคม 2556 และวันที่ 18 ธันวาคม
2556 ตามลําดับ อีกทัง้ แปลงแอล 21/48 และแปลงเอ 6/48 ตังอยู
้ ่ในประเทศไทยบริ ษัทได้ ทําการยื่น
หนังสือแจ้ งการคืนสิทธิ การลงทุน ปั จจุบนั อยู่ระหว่างรอการอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลของแต่ละ
โครงการ
1.4.2 นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
ปตท.สผ. จัดตังบริ
้ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วมขึ ้นเพื่อดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมเป็ น
หลัก เนื่องจากบริ ษัทมีการขยายกิจการทังในประเทศและต่
้
างประเทศอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทจึงมีความจําเป็ น
ต้ อ งจัด ตัง้ บริ ษั ท ย่ อ ยและ/หรื อ บริ ษั ท ร่ ว มขึ น้ ตามภู มิ ภ าคที่ เ ข้ า ไปลงทุ น เพื่ อ ความสะดวกคล่ อ งตัว
มีประสิทธิ ภาพในการดําเนินงาน และเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันกับบริ ษัทนํ า้ มันนานาชาติโดย
พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น บทบังคับของกฎหมาย โครงสร้ างทางการเงิน ภาษี อากร และการบริ หาร
ความเสี่ยงเป็ นต้ น
สําหรับนโยบายการบริ หารบริ ษัทย่อยนัน้ ปตท.สผ. มีนโยบายบริ หารบริ ษัทย่อยในรู ปบริ ษัทเดียว
โดยกํ าหนดให้ บริ ษัทย่อยมีการดําเนินธุรกิจตามนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ ของ ปตท.สผ. มีผ้ บู ริ หารและ
พนักงาน ปตท.สผ. เป็ นผู้ดําเนินการหลัก มี การบริ หารจัดการและกํ ากับดูแลอย่างเป็ นระบบในลักษณะ
เดียวกับ ปตท.สผ. ส่วนการบริหารบริ ษัทร่วม ปตท.สผ. จะแต่งตังตั
้ วแทนเข้ าไปร่ วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
และ/หรื อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกันโยบายและแผนการดําเนินงาน โดยการ
บริ ห ารจัดการบริ ษั ทย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มของ ปตท.สผ. ยึ ดถื อ ตามหลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
จริ ยธรรมทางธุรกิ จของ ปตท.สผ. เพื่ อให้ การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมี ประสิทธิ ภาพ โปร่ งใส เป็ นธรรม
บรรลุผลการดําเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้
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1.5

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ธุรกิจสํ ารวจและผลิตปิ โตรเลี ยมของบริ ษัทเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิ จของบริ ษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจรในฐานะบริ ษัทพลังงาน
แห่งชาติ โดยมีการลงทุนตลอดห่วงลูกโซ่ตงแต่
ั ้ ต้นนํ ้าจนปลายนํ ้า ซึ่ง ปตท. ประกอบด้ วยธุรกิจที่ดําเนินเอง
และธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริ ษัทในกลุม่ ปตท.
ปั จจุบนั ปตท. ถือหุ้น ปตท.สผ. ร้ อยละ 65.29 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงและจําหน่ายได้
แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทซึ่งการดําเนินธุรกิจสํ ารวจและผลิตปิ โตรเลี ยมผ่าน ปตท.สผ. ส่งผลให้ กลุ่ม ปตท.
ประกอบธุรกิจก๊ าซธรรมชาติอย่างครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศไทย ทังนี
้ ้ ปตท. เป็ นผู้ซื ้อที่สําคัญของ
ปตท.สผ. ซึ่งจะนํ าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี ยมไปผ่านกระบวนการแยกและผลิตเพื่อจําหน่ายเป็ นเชื ้อเพลิงและ
วัตถุดบิ สําหรับธุรกิจไฟฟ้า ปิ โตรเคมีภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ ในครัวเรื อน
ในปี 2556 ปตท.สผ. มี การจัดหาวัตถุดิบให้ แก่ ปตท. โดยเป็ นการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ปิโตรเลี ย ม
ซึ่งประกอบด้ วยการขายนํ า้ มันดิบ ก๊ าซธรรมชาติ ก๊ าซแอลพีจี และคอนเดนเสท ซึ่งมี เงื่ อนไขและราคาที่
ยุตธิ รรมเหมาะสม และ/หรื อ เท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) นอกจากนี ้
ปตท.สผ. ได้ ทํ า สัญ ญากู้ ยื ม และสัญ ญาให้ ก้ ูยื ม เงิ น ระยะสัน้ ในรู ป แบบของการกู้ ยื ม เงิ น ระหว่ า งกัน
(Inter-Company Borrowing & Lending) กับ ปตท. เพื่อให้ การบริ หารเงินเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ได้ ปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับการทํ ารายการที่เกี่ ยวโยงกันอย่างเคร่ งครั ด เพื่อความชัดเจนและ
โปร่งใสด้ วย
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โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปตท.สผ. ถือหุ้นในนิติบคุ คลอื่นทังสิ
้ ้น 77 แห่ง แบ่งเป็ น บริษัทย่อย 58 แห่ง และบริ ษัทร่วม 19 แห่ง ดังนี ้
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษัทกําหนดสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาเป็ น
สกุลเงิ นที่ ใช้ ในการดําเนินงาน (Functional Currency) และได้ นําเสนองบการเงิ นในสกุลเงิ นดอลลาร์
สหรั ฐ อเมริ ก า(ดอลลาร์ สรอ.) ซึ่ ง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 21 เรื่ อ ง ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้ ของ ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบไปด้ วยรายได้ จากการขายปิ โตรเลียมซึ่ง
ราคาขายอ้ า งอิ ง กับ ราคานํ า้ มัน ตามราคาตลาดโลกซึ่ง เป็ น สกุล เงิ น ดอลลาร์ สรอ. ดัง นัน้ ในการแสดง
โครงสร้ างรายได้ ของ ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย สําหรับปี 2554 – 2556 จึงแสดงเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.
เพื่อให้ สะท้ อนถึงโครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริ ษัท
โครงการของ ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย่ อ ยเฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ หลัก ในการสํ า รวจและผลิ ต
ปิ โ ตรเลี ย มที่ มี ก ารผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นปั จ จุ บัน มี ทัง้ สิ น้ 22 โครงการได้ แ ก่ (1) โครงการบงกช
(2) โครงการคอนแทร็ ค 4 (3) โครงการเอส 1 (4) โครงการยาดานา (5) โครงการเยตากุน (6) โครงการ
คอนแทร็ ค 3 (7) โครงการบี 8/32 และ 9 เอ (8) โครงการพีทีทีอีพี 1 (9) โครงการอี 5 (10) โครงการบี 6/27
(11) โครงการสินภูฮ่อม (12) โครงการจี 4/43 (13) โครงการโอมาน44 (14) โครงการอาทิตย์ (15) โครงการ
เวียดนาม 9-2 (16) โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (17) โครงการจี 4/48 (18) โครงการพื ้นที่พฒ
ั นาร่ วม
ไทย-มาเลเซีย-บี 17 (19) โครงการแคนาดา ออยล์แซนด์เคเคดี (20) โครงการเวียดนาม 16-1 (21) โครงการ
แอล 53/43 และแอล 54/43 และ (22) โครงการนาทูน่า ซี เอนอกจากนัน้ ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย ยังมี
รายได้ จ ากการบริ การท่อขนส่ง ก๊ าซ ซึ่ง เป็ นรายได้ ตามสัดส่วนใน Moattama Gas Transportation
Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC)
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โครงสร้ างรายได้ ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่ อย ตัง้ แต่ ปี 2554 – 2556
% การถือหุ้นของบริษัท
ผลิตภัณฑ์

ดําเนินการโดย

ถือหุ้นโดย

2555

2554
รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

2556

2555
รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

%

2556
รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

%

%

ส่ วนงานสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
นํ ้ามันดิบ

ปตท.สผ.

-

-

-

257.49

4.53

312.87

4.46

342.39

4.60

ปตท.สผ.อ.

ปตท.สผ.

100.00

100.00

70.17

1.23

81.01

1.15

62.25

0.84

ปตท.สผ.ส.

ปตท.สผ.

51.00

51.00

627.98

11.05

789.23

11.24

875.35

11.76

PTTEPO

49.00

49.00

-

-

-

-

-

-

ปตท.สผ.

75.00

75.00

314.11

5.52

327.17

4.66

281.24

3.78

ปตท.สผ.อ.

25.00

25.00

-

-

-

-

-

-

PTTEP HV

PTTEPO

100.00

100.00

60.36

1.06

65.67

0.94

57.17

0.77

ปตท.สผ.ท. 2

ปตท.สผ.อ.

100.00

-

-

-

-

-

-

-

PTTEP AP group

PTTEP H

100.00

100.00

-

-

-

-

110.22

1.48

PTTEP HL

PTTEPO

100.00

100.00

149.95

2.64

509.33

7.25

498.25

6.69

Natuna 2

PTTEP NH

-

50.00

-

-

-

-

0.27

-

ปตท.สผ.

-

-

-

1,619.77

28.49

2,045.27

29.13

2,288.95

30.75

ปตท.สผ.อ.

ปตท.สผ.

100.00

100.00

659.95

11.61

837.59

11.93

859.40

11.54

ปตท.สผ.ส.

ปตท.สผ.

51.00

51.00

51.40

0.90

48.88

0.70

53.05

0.71

PTTEPO

49.00

49.00

-

-

-

-

-

-

ปตท.สผ.

75.00

75.00

80.22

1.41

87.82

1.25

60.33

0.81

ปตท.สผ.อ.

25.00

25.00

-

-

-

-

-

-

PTTEP HV

PTTEPO

100.00

100.00

1.59

0.03

1.68

0.02

1.52

0.02

PTTEP OM

PTTEPO

100.00

100.00

16.30

0.29

-

-

13.13

0.18

ปตท.สผ.ท. 2

ปตท.สผ.อ.

100.00

-

-

-

-

-

-

-

PTTEPO1

ก๊ าซธรรมชาติ

PTTEPO1
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% การถือหุ้นของบริษัท
ผลิตภัณฑ์
ก๊ าซธรรมชาติ (ต่อ)
ก๊ าซแอลพีจี

คอนเดนเสท

ไดลูท บิทเู มน (Diluted Bitumen)

ดําเนินการโดย

ถือหุ้นโดย

PTTEP HL

PTTEPO

Natuna 2

2555

2554
รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

2556

2555
รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

%

2556
รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

%

%

100.00

100.00

-

-

-

-

5.16

0.07

PTTEP NH

-

50.00

-

-

-

-

7.46

0.10

ปตท.สผ.

-

-

-

6.58

0.11

7.10

0.10

7.44

0.10

ปตท.สผ.ส.

ปตท.สผ.

51.00

51.00

19.75

0.35

21.30

0.30

22.31

0.30

PTTEPO

49.00

49.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1,145.45

20.15

1,073.42

15.29

1,113.06

14.95

ปตท.สผ.

-

ปตท.สผ.อ.

ปตท.สผ.

100.00

100.00

134.34

2.36

125.01

1.78

136.97

1.84

ปตท.สผ.ส.

ปตท.สผ.

51.00

51.00

2.24

0.04

2.50

0.04

2.17

0.03

PTTEPO

49.00

49.00

-

-

-

-

-

-

PTTEP OM

PTTEPO

100.00

100.00

72.18

1.27

98.19

1.40

98.01

1.32

PTTEP CA

PTTEP NC

100.00

100.00

149.89

2.64

255.52

3.64

275.80

3.70

5,439.72

95.68

6,689.56

95.28

7,171.90

96.34

รวม
ส่ วนงานการบริการท่ อขนส่ งก๊ าซ
การบริการท่อขนส่งก๊ าซ

MGTC

PTTEPO

25.50

25.50

80.00

1.41

95.33

1.36

91.72

1.23

TPC

PTTEPO

19.3178

19.3178

44.07

0.78

55.35

0.79

58.95

0.79

124.07

2.19

150.68

2.15

150.67

2.02

รวม
ส่ วนงานอื่น
รายได้ อื่น

ปตท.สผ.

-

-

-

18.59

0.33

31.64

0.45

35.02

0.47

ปตท.สผ.อ.

ปตท.สผ.

100.00

100.00

30.14

0.53

14.37

0.20

32.96

0.44

PTTEPO1

ปตท.สผ.

75.00

75.00

5.55

0.10

5.49

0.08

3.83

0.05

ปตท.สผ.อ.

25.00

25.00

-

-

-

-

-

-

PTTEP HV

PTTEPO

100.00

100.00

0.10

-

0.09

-

0.04

-

PTTEP HL

PTTEPO

100.00

100.00

0.04

-

0.06

-

0.07

-
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% การถือหุ้นของบริษัท
ผลิตภัณฑ์
รายได้ อื่น (ต่อ)

ดําเนินการโดย

ถือหุ้นโดย

2555

2554
รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

2556

2555
รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

%

2556
รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

%

%

PTTEP OM

PTTEPO

100.00

100.00

-

-

0.94

0.01

-

-

MGTC

PTTEPO

25.50

25.50

0.58

0.01

0.59

0.01

0.64

0.01

TPC

PTTEPO

19.3178

19.3178

0.23

-

0.23

-

0.26

-

ATL4

PTTEPO

80.00

80.00

-

-

0.03

-

-

-

พีทีทีอีพีเซอร์ วิสเซส

ปตท.สผ.

25.00

25.00

0.86

0.01

1.14

0.02

1.51

0.02

ปตท.สผ.อ.

75.00

75.00

-

-

-

-

-

ปตท.สผ.ท.2

ปตท.สผ.อ.

100.00

-

0.08

-

0.07

-

-

-

ปตท.สผ.ส.

ปตท.สผ.

51.00

51.00

5.21

0.09

1.91

0.03

4.57

0.06

PTTEPO

49.00

49.00

-

-

-

-

-

-

PTTEP AP group

PTTEPH

100.00

100.00

41.42

0.73

93.95

1.34

32.57

0.44

PTTEP NZ

PTTEPH

100.00

100.00

7.51

0.13

0.02

-

-

-

PTTEP AI 3

PTTEPH

100.00

100.00

-

-

0.34

0.01

-

-

PTTEP SM

PTTEP ID

100.00

100.00

-

-

-

-

-

-

PTTEP SMD

PTTEP ID

100.00

100.00

3.13

0.05

2.11

0.03

-

-

PTTEP SS

PTTEP ID

100.00

100.00

1.16

0.02

-

-

-

-

PTTEP SD

PTTEP ID

100.00

100.00

0.90

0.02

-

-

-

-

PTTEP NC

PTTEP IH

0.00005

0.00005

1.74

0.03

-

-

-

-

PTTEP NL

99.99995

99.99995

-

-

-

-

-

-

PTTEP CA5
PTTEP CIF

PTTEP NC
PTTEP NC

100.00
100.00

100.00
100.00

3.77
0.29

0.07
0.01

25.33
0.02

0.36
-

6.26
0.02

0.08
-

Cove

PTTEP AI

100.00

100.00

-

-

0.10

-

0.13

-

CEEAL

Cove

100.00

100.00

-

-

2.00

0.03

-

-

CEMROFL

Cove

100.00

100.00

-

-

-

-

0.38

0.01
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% การถือหุ้นของบริษัท
ผลิตภัณฑ์

ดําเนินการโดย
Erawan 2 FSO

ถือหุ้นโดย
JV Marine

2555
13.11

2556
13.11

2554
รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

2555
รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

%

2556
รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

%

%

-

-

-

-

4.07

0.06

รวม

121.30

2.13

180.43

2.57

122.33

1.64

รวม

5,685.09

100.00

7,020.67

100.00

7,444.90

100.00

Bahamas

1

PTTEPO ถือหุ้นในบริ ษัท ออเร้ นจ์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด และ บริ ษัท บี8/32 พาร์ ทเนอร์ จํากัด
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริ ษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด ได้ จดทะเบียนเลิกบริ ษัทกับกระทรวงพาณิชย์และชําระบัญชีเสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556
3
เปลี่ยนชื่อจาก PTTEP Egypt Company Limited (PTTEP EG) เป็ น PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI)
4
เมื่ อวันที่ 5 มกราคม 2555 บริ ษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์ จํากัด (PTTEPO) ร่ วมกับ Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) ได้ ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อันดามัน ทรานสปอร์ ตเทชั่น จํากัด (Shareholders
Agreement for Andaman Transportation Limited) ในโครงการลงทุนท่อขนส่งก๊ าซซอติก้าทังนี
้ ้การเข้ าร่ วมทุนของ MOGE ดังกล่าวเป็ นไปตามข้ อตกลงในสัญญา Agreement Establishing the Rights and Obligations of the Andaman
Transportation Limited ซึง่ ระบุว่าหาก MOGE ใช้ สทิ ธิเข้ าร่ วมทุนภายใต้ สญ
ั ญาร่ วมดําเนินงาน (JointOperationAgreement) ในโครงการ Zawtika ตามสัดส่วนการลงทุนที่ระบุไว้ ในสัญญา Production Sharing Contract คือสัดส่วนร้ อยละ 20
แล้ วนัน้ MOGE มีสทิ ธิในการเข้ าร่ วมถือหุ้นในบริ ษัท อันดามัน ทรานสปอร์ ตเทชัน่ จํากัด (ATL) ในสัดส่วนเดียวกันโดยการลงนามในสัญญาครัง้ นี ้มีผลทําให้ PTTEPO เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80 และ MOGE เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20
ซึง่ สัญญาผู้ถือหุ้นมีผล ณ วันลงนามในสัญญาการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนดังกล่าวมีผลทําให้ ATL เปลี่ยนสถานะจากบริ ษัทย่อยเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ทังนี
้ ้ MOGE ชําระค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึ ้นจริ งตามสัดส่วนที่เข้ าถือหุ้นเป็ นจํานวนเงิน 6.22 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. พร้ อมทังชํ
้ าระค่าหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่เข้ าถือหุ้นจํานวน 12,500 ดอลลาร์ สรอ.
5
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 บริ ษัท PTTEP Canada Limited ได้ ขายสัดส่วนเงินลงทุนร้ อยละ 8 ในบริ ษัท Leismer Aerodrome Limited (LAL) ให้ แก่ FCCL PARTNERSHIP ทําให้ สดั ส่วนเงินลงทุนใน LAL ลดลงจากร้ อยละ 40 เป็ นร้ อยละ 32
2
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สําหรับปี 2556 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 7,445 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
228,741 ล้ านบาท) เมื่ อเปรี ยบเทียบปี 2555 จํานวน 7,021 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 218,137 ล้ าน
บาท) เพิ่มขึ ้น 424 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 6 โดยรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 483 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เป็ นผลจาก (1) ปริ มาณการขายเฉลี่ยใน ปี 2556 เพิ่มขึ ้น เป็ น 292,629 บาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน
(หากไม่รวมปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติของโครงการเวียดนาม 16-1 ซึ่งสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติได้
ลงนามแล้ วเสร็ จในเดือนพฤศจิกายน 2556 ปริ มาณการขายเฉลี่ยสําหรับปี 2556 จะอยู่ที่ 290,173 บาร์ เรล
เที ย บเท่ า นํ า้ มัน ดิ บ ต่อ วัน ) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ปริ ม าณการขายเฉลี่ ย ในปี 2555 ที่ 275,923 บาร์ เ รล
เทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่เกิดจากปริ มาณการขายนํ ้ามันดิบที่เพิ่มขึ ้นของ
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากแหล่งมอนทาราที่เริ่ มจําหน่ายนํ ้ามันดิบครัง้ แรกได้ ในเดือนสิงหาคม
2556 และจากโครงการเอส 1 ที่มีหลุมผลิตใหม่และจากการใช้ เทคนิค Artificial lift นอกจากนี ้ปริ มาณ
การขายก๊ าซธรรมชาติเพิ่ มขึน้ จากแหล่งบงกชใต้ ที่เ ริ่ ม มี การผลิตตามกํ าหนดในสัญญาซื อ้ ขายในเดือน
มิถนุ ายน 2555 จากโครงการเวียดนาม 16-1 ที่มีการรับรู้ รายได้ การจําหน่ายก๊ าซธรรมชาติครัง้ แรกในเดือน
ธันวาคม 2556 สําหรับการขายก๊ าซธรรมชาติของงวด สิงหาคม 2554 – พฤษภาคม 2556 เป็ นผลจาก
สัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติซึ่งได้ ลงนามแล้ วเสร็ จในเดือนพฤศจิกายน 2556 และจากโครงการนาทูน่า
ซี เอ เนื่องจากการเข้ าซื ้อหุ้นบริ ษัท Natuna 2 B.V. บริ ษัทที่ถือครองโครงการนาทูน่า ซี เอในเดือนธันวาคม
2556 (2) ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. สําหรับปี 2556 เพิ่มขึ ้นเป็ น 65.58 ดอลลาร์
สรอ.ต่ อ บาร์ เ รลเที ย บเท่ า นํ า้ มัน ดิ บ (หากไม่ ร วมการขายก๊ าซธรรมชาติ ข องโครงการเวี ย ดนาม 16-1
ราคาขายเฉลี่ยสําหรับปี 2556 จะอยูท่ ี่ 66.09 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบ) เมื่อเปรี ยบเทียบ
กั บ ราคาขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ฉลี่ ย สํ า หรั บ ปี 2555 ที่ 64.86 ดอลลาร์ สรอ.ต่ อ บาร์ เ รลเที ย บเท่ า นํ า้ มัน ดิ บ
เนื่องจากราคาขายก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ยของปี 2556 สูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาขายก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ยปี
2555 ทังนี
้ ้เป็ นไปตามสูตรราคาตามสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติ
ปตท.สผ.และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ายได้ จ ากการบริ ก ารท่ อ ขนส่ ง ก๊ าซซึ่ ง เป็ น รายได้ ต ามสัด ส่ ว นใน
Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC)
ในจํานวนที่ใกล้ เคียงกับปี 2555
สําหรั บปี 2556 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีรายได้ อื่นๆ ลดลง สาเหตุหลักเนื่ องจากในปี 2555
มีการรับรู้ รายได้ อื่น ๆ จากค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราเพิ่มเติมจํานวน 92 ล้ าน
ดอลลาร์ ในขณะที่มีการรับรู้คา่ สินไหมดังกล่าวจํานวน 21 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2556
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2.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
2.1.1 ปิ โตรเลียม

ปิ โตรเลียม (Petroleum) หมายถึง นํ ้ามันดิบ ก๊ าซธรรมชาติ ก๊ าซธรรมชาติเหลว หรื อคอนเดนเสท
สารพลอยได้ และสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนอื่น ๆ ที่เกิดขึ ้นโดยธรรมชาติและอยูใ่ นสภาพอิสระ
นํ ้ามันดิบ (Crude Oil) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนทุกชนิดในสภาพเหลวตามธรรมชาติ
ที่อณ
ุ หภูมิและความดันบรรยากาศ ซึง่ ได้ จากบ่อหรื อหลุมนํ ้ามัน และยังมิได้ ทําการกลัน่
บิทูเมน (Bitumen) เป็ นอีกรูปแบบหนึ่งของนํ ้ามันดิบ ซึ่งมีความเหนียวและความหนืดสูง บิทเู มน
อาจมีลกั ษณะเป็ นกึ่งของแข็ง สีดําหรื อนํ ้าตาลดํา และทึบแสง
ก๊ าซธรรมชาติ (Natural Gas) หมายถึงสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนที่อยู่ในสถานะก๊ าซหรื อไอที่
อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ โดยปกติมีก๊าซมีเทน (Methane) เป็ นองค์ประกอบส่วนใหญ่
คอนเดนเสท (Condensate) หมายถึงสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนเหลวที่ได้ จากการควบแน่นของ
สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนที่ อยู่ใ นสภาวะเป็ น ไอในแหล่ง กักเก็ บโดยการควบแน่นจะเกิ ดขึน้ เมื่ อ สาร
ประกอบไฮโดรคาร์ บอนนันถู
้ กผลิตขึ ้นมาที่ปากหลุมโดยที่อณ
ุ หภูมิและความดันลดลง
ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวหรื อก๊ าซหุงต้ ม (LPG) หมายถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้ จากขบวนการกลัน่
นํ ้ามันดิบหรื อขบวนการแยกก๊ าซธรรมชาติ ประกอบไปด้ วยสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนที่ เรี ยกว่าบิวเทน
(Butane) และโพรเพน (Propane) เป็ นส่วนใหญ่
นํ ้ามันดิบ คอนเดนเสท ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว และบิทเู มน มีหน่วยวัดเป็ นบาร์ เรล ขณะที่ปิโตรเลียม
ที่ อ ยู่ใ นสถานะก๊ า ซ ได้ แ ก่ ก๊ า ซธรรมชาติ จ ะมี ห น่ว ยวัด เป็ น ลูกบาศก์ ฟุ ตที่ ค วามดัน 1 บรรยากาศและ
อุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกประเภทอาจถูกแปลงโดยการเทียบค่าความร้ อน
มีหน่วยเป็ นบาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบหรื อ Barrel of Oil Equivalent (BOE) ซึ่งก๊ าซธรรมชาติ 1 ลูกบาศก์
ฟุต ที่อณ
ุ หภูมิและความดันมาตรฐาน มีความร้ อนประมาณ 1,000 บีทียู ในขณะที่นํ ้ามันดิบ 1 บาร์ เรล จะมี
ค่าความร้ อนถึงประมาณ 6,000,000 บีทียู
2.1.2 ท่ อขนส่ งก๊ าซ
PTTEPO ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนในบริ ษัทอื่น ได้ แก่ การร่ วมลงทุนใน ATL สัดส่วน ร้ อยละ
80 MGTC สัดส่วนร้ อยละ 25.5 และใน TPC ร้ อยละ 19.31784 เพื่อดําเนินธุรกิจในการขนส่งก๊ าซทางท่อ
จากโครงการซอติก้า (ซึ่ง ขณะนี ก้ ํ าลัง ดํ าเนิ นการก่ อ สร้ างอยู่) โครงการยาดานาและโครงการเยตากุน
ตามลําดับในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มายังชายแดนไทย
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2.1.3 บริการท่ าเทียบเรื อ และคลังเก็บผลิตภัณฑ์ และวัสดุ
เป็ นการให้ บริ การแก่บริ ษัทในเครื อฯ บริ ษัทร่วมทุน นอกจากนี ้ ยังมีบริ ษัทที่เป็ นลูกค้ าจากภายนอก
อาทิ เช่น บริ ษัท เชฟรอนฮุนได มุบาดาลา(เพิร์ลออยล์) และ ไทยนิปปอนสตีล เป็ นต้ น สําหรับการขนสินค้ า
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปิ โตรเลียมผ่านทางท่าเทียบเรื อ
ส่วนของท่าเที ยบเรื อ จัดเป็ นท่ าที่ มี ความพร้ อมในการให้ บริ ก ารสนับสนุนการสํ ารวจและผลิ ต
ปิ โตรเลียมที่ดีที่สดุ ในประเทศไทย มีขนาดความยาว 380 เมตรซึ่งสามารถรองรับการให้ บริ การสําหรับเรื อที่
ใช้ ในการสนับสนุนกิจกรรมการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมได้ จํานวน 6 ลําพร้ อมกัน โดยมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก และอุปกรณ์ จดั เก็บและขนถ่ายสินค้ าที่มีมาตรฐาน ตามรู ปแบบของฐานสนับสนุนการปฏิบตั ิการ
นอกชายฝั่ ง ทังยั
้ งมีระบบควบคุมที่มีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิการโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้ อม และอาชีวอ
นามัยเป็ นไปตามระบบสากลโดยได้ รับการรั บรองจากหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐาน ISO14001 และ
OHSAS18001 นอกจากนี ้ ยัง มี ร ะบบการรั ก ษาความปลอดภัย เป็ น ไปตามมาตรฐานสากลว่ า ด้ ว ยข้ อ
กํ าหนดการรั กษาความปลอดภัยของเรื อ และท่าเรื อระหว่างประเทศซึ่งได้ รับการรั บรองจากกรมเจ้ าท่า
(International Ship and Port Facilities Security Code – ISPS Code)
ส่วนของคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุ ปั จจุบนั มีพื ้นที่ให้ บริ การ 2 พื ้นที่ คือ คลังจังหวัดระนอง และ
สงขลา โดยคลังจังหวัดระนอง มีพื ้นที่ประมาณ 25 ไร่ สามารถให้ บริ การจัดเก็บสินค้ าที่ได้ รับสิทธิประโยชน์
ทางอากรในพื ้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone) และสินค้ าทัว่ ไปสําหรั บจัดเก็บในพื ้นที่ที่ไม่ได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ทางอากร ส่วนคลังจังหวัดสงขลา มีพื ้นที่ประมาณ 58 ไร่ สามารถให้ บริ การจัดเก็บสินค้ าที่ได้ รับ
สิทธิประโยชน์ทางอากรในพื ้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone) และสินค้ าทัว่ ไปสําหรับจัดเก็บในพื ้นที่ที่ไม่ได้
รั บสิทธิ ประโยชน์ ทางอากร โดยพื น้ ที่ ทัง้ หมด ใช้ จัดเก็ บอุปกรณ์ ที่ใช้ ใ นการผลิ ตและขุดเจาะ เช่น ท่อกรุ
หัวเจาะ วาล์ว เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ในพืน้ ที่ดงั กล่าวทางบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด โดยการติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดโดยรอบ และมีเจ้ าหน้ าที่ควบคุมตลอด 24 ชม.
2.1.4 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ ันส์ จํากัด (พีทีที ไอซีที)
บริ ษัท พีทีที ไอซีที โซลูชนั่ ส์ จํากัด (พีทีที ไอซีที) ซึ่ง ปตท.สผ. ถื อหุ้นร้ อยละ 20 ตามมติประชุม
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ครัง้ ที่ 10/2549/254 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 ให้ ปตท.สผ. ลงนามในสัญญา
ว่า จ้ า ง พี ที ที ไอซี ที เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อสารอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพซึ่ ง
ประกอบด้ วยการวางระบบ การให้ คําปรึ กษา การจัดหา และการจัดส่งบุคลากร เพื่ อดูแลและให้ บริ การ
ทางด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารแก่บริ ษัท โดยมี การต่ออายุสัญญา 4.5 ปี นับตัง้ แต่วัน ที่
1 กรกฎาคม 2554 เป็ นต้ นไป ตามนโยบายด้ าน ICT ตามแผนกลยุทธ์ ในการบริ หารงานแบบกลุ่มธุรกิจของ
กลุม่ ปตท. เพื่อสร้ างศักยภาพในการทํางานร่วมกัน
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2.1.5 บริษัท เอนเนอร์ ย่ ี คอมเพล็กซ์ จํากัด (เอนเนอร์ ย่ ี คอมเพล็กซ์ )
ปตท. และ ปตท.สผ. ได้ ร่วมกันจัดตัง้ เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์เพื่อรับผิดชอบการก่อสร้ างและบริ หาร
โครงการศูนย์ เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็ นศูนย์ ธุ รกิจด้ านพลังงานของประเทศและเป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงาน
กระทรวงพลังงาน และบริ ษัทในเครื อ ปตท.
2.1.6 บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์ วิสเซส จํากัด (พีทีทีอีพี เซอร์ วิสเซส)
พีทีทีอีพี เซอร์ วิสเซส จัดตังขึ
้ ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครัง้ ที่ 12/2546/216 โดยมี
ภารกิ จ ในการจัดหาบุคลากรเพื่ อสนับ สนุน การปฏิ บัติง านให้ กับบริ ษัท ในกลุ่ม ปตท.สผ. และเพื่ อเป็ น
การรองรับการขยายบทบาททางธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมของ ปตท.สผ. ทังภายในและต่
้
างประเทศ
ซึ่ง ปตท.สผ. มีความต้ องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อมารองรับการขยายตัวขององค์กรเป็ น
จํานวนมาก
พีทีทีอีพี เซอร์ วิสเซส เริ่ มดําเนินการว่าจ้ างพนักงานเพื่อมาปฏิบตั ิงานให้ กบั ปตท.สผ. ตังแต่
้ วนั ที่
1 กรกฎาคม 2547 เป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุบนั ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พีทีทีอีพี เซอร์ วิสเซส ได้ ดําเนินการ
ศึกษาพัฒ นาและปรั บปรุ ง สิ ทธิ ประโยชน์ และสวัส ดิการต่างๆของพนักงานให้ มี ความเหมาะสมเพื่ อให้
พนักงานของพี ทีทีอีพี เซอร์ วิสเซส ได้ รับการดูแลที่ดีทงั ้ ในด้ านค่าตอบแทนสวัสดิการและการฝึ กอบรม
เป็ นต้ น
16

16

2.2

การได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรื อการส่ งเสริมการลงทุน

ปตท.สผ. ประกอบธุ ร กิ จ สํ ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มทัง้ ในและต่างประเทศ โดยในการลงทุน
ต่างประเทศนัน้ ปตท.สผ. จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขวิธีการให้ สมั ปทานตามกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ ซึ่ง
อาจเป็ นรู ปของ Production Sharing Agreement / Contract หรื อ Services Agreement สําหรับ
ภายในประเทศปตท.สผ. จะต้ องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (รวมทังฉบั
้ บที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม) ซึ่งได้ กําหนดรายละเอียดและขันตอนการยื
้
่นขอและอนุมตั ิสมั ปทาน (Concession) การยกเลิก
แปลงสํารวจ ระยะเวลาผลิตปิ โตรเลียมตามสัมปทานรวมถึงกําหนดผลตอบแทนในรู ปแบบต่าง ๆ ที่รัฐพึงได้
ในฐานะที่เป็ นเจ้ าของทรัพยากรปิ โตรเลียม โดยผลตอบแทนดังกล่าวอาจอยูใ่ นรูปของค่าภาคหลวง ภาษี เงิน
ได้ ปิโตรเลี ยม และสิทธิ พิเศษอื่ น ๆ ทัง้ นี ้ ประเด็นสําคัญในการประกอบธุรกิจปิ โตรเลียมตามสัญญาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
(ก)

การกําหนดพืน้ ที่สัมปทาน

กรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายปิ โตรเลียม
จะเป็ นผู้กําหนดพื ้นที่สมั ปทาน โดยแบ่งพื ้นที่ออกเป็ นแปลง (Block) และเชิญชวนให้ บริ ษัทนํ ้ามันต่าง ๆ
เข้ ามายื่นขอสัมปทาน สําหรับขันตอนการอนุ
้
มตั ิสมั ปทานนัน้ คณะกรรมการปิ โตรเลียมเป็ นผู้พิจารณาคํา
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ขอสัมปทาน โดยมีคณะกรรมการเป็ นผู้กลัน่ กรองข้ อมูลตามคําขอในเบื ้องต้ นและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
พลัง งาน โดยได้ รับ อนุมัติจ ากคณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น ผู้มี อํ านาจให้ สัม ปทานและลงนามในสัม ปทาน ทัง้ นี ้
หลักเกณฑ์ในการอนุมตั ิสมั ปทานแต่ละแปลงนันรั
้ ฐจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอแต่ละรายว่ามี
การนํ า เงิ น ทุน เข้ า มาใช้ ใ นการสํ า รวจปิ โ ตรเลี ย มอย่ า งเหมาะสม การถ่ า ยทอดความรู้ และเทคโนโลยี
การว่าจ้ างแรงงานในประเทศ รวมทังพิ
้ จารณาถึงผลประโยชน์สงู สุดที่รัฐพึงได้ เป็ นต้ น
(ข)

ลักษณะของผู้ประกอบการ

สัมปทานปิ โตรเลี ยมหนึ่ง ๆ อาจออกให้ แก่ผ้ ูรับสัมปทาน (Concessionaire) รายเดียวหรื อผู้รับ
สัมปทานร่ วม (Co-Concessionaire) ตังแต่
้ 2 รายขึ ้นไปก็ได้ เนื่องจากลักษณะธุรกิจการสํารวจและผลิต
ปิ โตรเลี ยมค่อนข้ างจะมี ความเสี่ ยงสูงในระดับหนึ่งดังนัน้ ผู้รับสัมปทานจึงมักจะหาบริ ษัทอื่นเข้ ามารั บ
สัมปทานร่ วม หรื อเข้ าร่ วมประกอบกิจการปิ โตรเลียม (Co-Venturer) เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยงใน
การลงทุน โดยผู้เ ข้ าร่ วมทุนในโครงการภายหลัง นี อ้ าจจะต้ องชํ าระค่าใช้ จ่ายที่ เกิ ดขึน้ ก่อนการเข้ าร่ วม
โครงการให้ แ ก่ ผ้ ูรั บสัม ปทานหรื อ ผู้ร่ วมทุน เดิ ม ในการร่ วมทุน ข้ า งต้ น จะมี บ ริ ษั ท หนึ่ ง เป็ น ผู้ดํา เนิ นการ
(Operator) เพื่อดําเนินการสํารวจและผลิตแทนผู้ร่วมทุนอื่นภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการจัดการ
(Management Committee) ซึ่งประกอบด้ วยตัวแทนจากผู้ร่วมทุนแต่ละราย ทังนี
้ ้ ผู้ดําเนินการจะเป็ น
ผู้กําหนดแผนการเงินที่จะเรี ยกเก็บ (Cash Call) จากผู้ร่วมทุนทุกรายเพื่อนํามาใช้ จา่ ยในโครงการ ผู้ร่วมทุน
จะมี ส่วนในการตัดสินใจทางเทคนิคและในทางการเงิ นโดยผ่านตัวแทนของตนในคณะกรรมการจัดการ
โดยทัว่ ไปบริ ษัทนํ ้ามันหนึ่ง ๆ จะมีบทบาทเป็ นผู้ดําเนินการ หรื อไม่ในแต่ละโครงการย่อมขึ ้นอยู่กบั เงื่ อนไข
ตามสัญญาร่ วมดําเนินการ และเงื่อนไขการลงทุน ความพร้ อม และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทใน
โครงการนัน้ ๆ
(ค)

ลักษณะการดําเนินงานและการตัดสินใจลงทุน

โดยทั่ ว ไปแล้ วก่ อ นที่ บ ริ ษั ท นํ า้ มัน จะตัด สิ น ใจเข้ าลงทุ น ในการสํ า รวจปิ โตรเลี ย มทัง้ ในและ
ต่างประเทศนัน้ จะต้ องพิ จารณาถึง โอกาสที่ การสํ ารวจจะประสบผลสํ าเร็ จ ปั จจัยความเสี่ ยงต่าง ๆ ใน
การลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะต้ องมี การศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นเพื่อวิ เคราะห์ ศักยภาพของพื น้ ที่ว่าจะมี
ปิ โ ตรเลี ย มสูง เพี ยงใดและมี ส มรรถนะในเชิง พาณิ ช ย์ ห รื อ ไม่ต ลอดจนสถิ ติของอัต ราส่ว นความสํ าเร็ จ
(Success Ratio) ของการเจาะหลุมสํารวจในพื ้นที่ใกล้ เคียง และปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ของประเทศที่เข้ า
ไปลงทุนด้ วย ทังนี
้ ้ เมื่อเห็นว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะการสํารวจแล้ วจึงจะยื่นขอสัมปทานปิ โตรเลียม
หรื อเข้ าร่วมทุนในสัมปทานปิ โตรเลียมที่มีการขอไว้ แล้ ว
เมื่อบริ ษัทนํ ้ามันได้ รับอนุมตั พิ ื ้นที่สมั ปทานให้ เข้ าไปดําเนินการสํารวจแหล่งปิ โตรเลียม และเริ่ มงาน
สํารวจ ซึ่งโดยปกติจะใช้ เวลาในการสํารวจขันต้
้ นประมาณ 2 – 3 ปี จนเมื่อพบปริ มาณสํารองปิ โตรเลียมก็
จะเปรี ยบเที ยบมูล ค่าเงิ นลงทุนที่ ต้องใช้ ใ นช่วงการพัฒ นาแหล่ง ผลิ ตกับมูล ค่าการขายปิ โตรเลี ยมตาม
ปริ มาณสํารองในส่วนที่ คาดว่าจะผลิตขึน้ มาได้ หากพบว่าเป็ นการลงทุนพัฒนาที่ค้ ุมค่าก็จะถื อว่าแหล่ง
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ปิ โตรเลี ยมนัน้ มี ศกั ยภาพในเชิงพาณิ ชย์ โดยผู้ดําเนินการจะต้ องยื่นขออนุมัติให้ แหล่งปิ โตรเลียมนัน้ เป็ น
พื ้นที่ผลิตปิ โตรเลียมและเริ่ มทําการผลิตในแหล่งนันไปก่
้ อน ทังนี
้ ้ผู้ดําเนินการยังคงสามารถทําการสํารวจ
พื ้นที่ที่เหลือต่อไปได้ หากยังอยู่ในระยะเวลาสํารวจตามที่กําหนดในสัมปทาน ในช่วงของการขออนุมตั ิพื ้นที่
ผลิตนี ้ ผู้ดําเนินการจะต้ องสร้ างความมัน่ ใจในการลงทุน เนื่องจากการลงทุนเพื่อพัฒนาการผลิตดังกล่าวจะ
มีมูลค่าสูงมากดังนัน้ จึงต้ องติดต่อจัดหาผู้ซือ้ ปิ โตรเลี ยมไว้ ล่วงหน้ าและจัดทําสัญญาซื อ้ ขายปิ โตรเลี ยม
ระยะยาว (Sales Agreement) ในปั จจุบนั บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับซื ้อปิ โตรเลียมรายใหญ่
ที่สุดในประเทศ สําหรั บสาระสํ าคัญโดยปกติในสัญญาซื อ้ ขายปิ โตรเลียมจะประกอบด้ วยวิธีการกํ าหนด
ราคาซื อ้ ขาย และกํ าหนดปริ ม าณปิ โตรเลี ยมที่ จ ะส่ง มอบทัง้ นี เ้ มื่ อ ถึ ง กํ าหนดเริ่ ม การผลิ ต ผู้ซื อ้ จะต้ อ ง
รับผิดชอบต่อผลผลิตปิ โตรเลียมทันทีเมื่อมีการส่งมอบ ณ จุดส่งมอบ โดยในการซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติจาก
โครงการในประเทศจะส่งมอบกันที่ปากหลุมผลิต ส่วนการซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติจากโครงการในต่างประเทศ
จะทําการซื ้อขายที่เขตชายแดนประเทศไทย ปตท. จึงต้ องเป็ นผู้จดั วางท่อส่งก๊ าซที่สามารถรองรับได้ ตาม
ปริ มาณผลิตที่ระบุไว้ ตามสัญญา สํ าหรับการซื ้อขายนํ ้ามันดิบจะส่งมอบกันที่ โรงกลั่นนํ ้ามันตามที่ ระบุไว้
ส่วนการซื ้อขายคอนเดนเสทจะทําการส่งมอบที่ Floating Storage Unit (FSU) ใกล้ บริ เวณหลุมผลิต
(ง)

ลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ

ปั จ จุ บั น การประกอบธุ ร กิ จ ปิ โตรเลี ย มในประเทศไทยอยู่ ภ ายใต้ 2 กฎหมายหลั ก ได้ แก่
พระราชบัญ ญัติปิโตรเลี ยม พ.ศ. 2514 (รวมทัง้ ฉบับที่ แก้ ไ ขเพิ่ม เติม ) และพระราชบัญ ญัติภ าษี เ งิ นได้
ปิ โตรเลียม พ.ศ. 2514 (รวมทังฉบั
้ บที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ซึง่ สรุปประเด็นสําคัญของกฎหมายดังกล่าวได้ ดังนี ้
(1) ผู้ข อสัม ปทานต้ องเป็ นบริ ษัท จํากัด หรื อนิติบุคคลที่ มีส ภาพเช่น เดียวกับบริ ษัท
จํากัด ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) ผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัมปทานร่วม และผู้เข้ าร่ วมประกอบกิจการปิ โตรเลียมจะต้ อง
ชําระค่าภาคหลวง ซึง่ โดยปกติชําระเป็ นตัวเงิน แต่รัฐมนตรี มีอํานาจสัง่ ให้ ชําระเป็ นปิ โตรเลียมได้ ซึ่งต้ องแจ้ ง
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 6 เดื อน ค่าภาคหลวงนี ส้ ามารถนํ ามาเครดิตหักออกจากภาษี ได้ ตามเงื่ อนไขของ
กฎหมายที่ใช้ บงั คับในช่วงเวลานัน้ (Thailand I) หรื อตัดเป็ นค่าใช้ จ่ายได้ ตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ใช้
บังคับในช่วงเวลานัน(Thailand
้
III)
(3) อัตราภาษี เงินได้ ปิโตรเลียมเก็บในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 แต่ไม่เกินร้ อยละ
60 ของกําไรสุทธิที่ได้ จากกิจการปิ โตรเลียม
(4)
(5)
จํานวนแปลงสํารวจ

ดอกเบี ้ยจ่าย ไม่สามารถนํามาคํานวณเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้
ผู้รับสัมปทาน (Concessionaire) แต่ละรายมี สิทธิ ได้ รับสัมปทานโดยไม่จํากัด
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Thailand I
สํ าหรั บสัม ปทานปิ โตรเลี ยมที่ ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 1 ตัง้ แต่
ปี 2514 – 2532 และสําหรับสัมปทานปิ โตรเลียมบนบกที่ออกก่อนปี 2525
1 8

Thailand II7 สํ า หรั บ สั ม ปทานปิ โตรเลี ย มบนบกทั ง้ หมด ที่ อ อกโดยกระทรวง
้ ปี 2525 – 2532
อุตสาหกรรม 1 ตังแต่
18

Thailand III

สํ าหรั บสัม ปทานปิ โตรเลี ยมที่ ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม1 ตัง้ แต่

Thailand IV

้ ปี 2550
สําหรับสัมปทานปิ โตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงพลังงาน3 ตังแต่

ปี 2533

1

ปัจจุบนั คือกระทรวงพลังงาน
โดยอาศัยมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532 ผู้ถือสัมปทานปิ โตรเลียมใน Thailand II ได้ ขอเปลี่ยนมาอยูภ่ ายใต้ Thailand III ทังหมดแล้
้
ว
3
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 18 ตุลาคม 2550
7
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ตารางสรุ ปเงื่อนไขของ Thailand I, II, III และ IV
เงื่อนไขที่สาํ คัญ

THAILAND II

THAILAND III

THAILAND IV

อัตราค่าภาคหลวง ร้ อยละ 12.5 ของรายได้ จาก
การขายหรื อจําหน่ายปิ โตรเลียม ซึง่ จะ
สามารถนํามาเครดิตหักภาษี ได้
ภาษี เงินได้
ในปั จจุบนั ร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
ปิ โตรเลียม
จากการประกอบกิจการปิ โตรเลียม
ผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษ

ร้ อยละ 12.5 ของรายได้ จาก
การขายหรื อจําหน่ายปิ โตรเลียมซึง่ จะ
สามารถนํามาเครดิตหักภาษี ได้
ในปั จจุบนั ร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิ โตรเลียม
ผลประโยชน์รายปี และโบนัสรายปี

ระยะเวลาสํารวจ

8 ปี และขอต่ออายุได้ อกี 4 ปี

8 ปี และขอต่ออายุได้ อกี 4 ปี

อัตราก้ าวหน้ าแบบขันบั
้ นไดร้ อยละ
5 –15 และถือเป็ นค่าใช้ จ่ายที่พงึ หักได้
ในการคํานวณภาษี
ในปั จจุบนั ร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิ โตรเลียม
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
โดยถือเป็ นค่าใช้ จา่ ยที่พงึ หักได้ ในการ
คํานวณภาษี
6 ปี และขอต่ออายุได้ อกี 3 ปี

อัตราก้ าวหน้ าแบบขันบั
้ นไดร้ อยละ
5 –15 และถือเป็ นค่าใช้ จ่ายที่พงึ หักได้
ในการคํานวณภาษี
ในปั จจุบนั ร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิ โตรเลียม
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
โดยถือเป็ นค่าใช้ จา่ ยที่พงึ หักได้ ในการ
คํานวณภาษี
6 ปี และขอต่ออายุได้ อกี 3 ปี

ระยะเวลาผลิต

ไม่เกิน 30 ปี นบั จากวันสิ ้นระยะเวลา
สํารวจ และขอต่ออายุได้ อกี ไม่เกิน 10 ปี
ไม่เกิน 10,000 ตร.กม. ต่อแปลง
สํารวจ โดยจํานวนแปลงสูงสุดไม่เกิน
5 แปลงสํารวจ

ไม่เกิน 30 ปี นบั จากวันสิ ้นระยะเวลา
สํารวจ และขอต่ออายุได้ อกี ไม่เกิน 10 ปี
ไม่เกิน 10,000 ตร.กม. ต่อแปลง
สํารวจ โดยจํานวนแปลงสูงสุดไม่เกิน
5 แปลงสํารวจ

ไม่เกิน 20 ปี นบั จากวันสิ ้นระยะเวลา
สํารวจ และขอต่ออายุได้ อกี ไม่เกิน 10 ปี
ไม่เกิน 4,000 ตร.กม. ต่อแปลงสํารวจ
โดยจํานวนแปลงสูงสุดไม่เกิน 5 แปลง
สํารวจ

ไม่เกิน 20 ปี นบั จากวันสิ ้นระยะเวลา
สํารวจ และขอต่ออายุได้ อกี ไม่เกิน 10 ปี
ไม่เกิน 4,000 ตร.กม. ต่อแปลงสํารวจ
โดยไม่จํากัดจํานวนแปลงสํารวจ

พื ้นที่สมั ปทาน

THAILAND I
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2.3

ตลาดและภาวะการแข่ งขัน

ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจสํ ารวจและผลิตปิ โตรเลี ยมรวมทังสิ
้ น้ 42 โครงการ จํ าแนกเป็ นโครงการใน
ประเทศจํานวน 16 โครงการ โครงการในต่างประเทศจํานวน 24 โครงการและโครงการในพื ้นที่คาบเกี่ยวจํานวน
2 โครงการโครงการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้ จากการดําเนินการของบริ ษัท ได้ แก่ ก๊ าซธรรมชาติ นํ ้ามันดิบ
คอนเดนเสทหรื อก๊ าซธรรมชาติเหลว และก๊ าซแอลพีจี โดยมี ตลาดในประเทศเป็ นตลาดหลักเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการพลังงานของประเทศนอกจากนัน้ ปตท.สผ. ได้ ดําเนินการสํารวจ ผลิต และจําหน่ายปิ โตรเลียมใน
ต่างประเทศ เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ คงทางพลังงานให้ กบั ประเทศ และเป็ นการนํารายได้ กลับคืนสู่ประเทศ
ไทยอีกทางหนึง่
ในปี 2556 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมียอดจําหน่ายปิ โตรเลียมเฉลี่ยต่อวัน 292,629 บาร์ เรลเทียบเท่า
นํ ้ามันดิบ เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 6.05% จากปี 2555 โดยมาจากโครงการต่าง ๆ ดังนี ้ การเริ่ มขายนํ ้ามันดิบ
จากแหล่งมอนทาราในเดือนกันยายน 2556 ที่อตั ราการผลิตเฉลี่ยประมาณ 5,838 บาร์ เรลต่อวันการเข้ าซื ้อ
บริ ษัทในเครื อ Hess Corporation ที่ถือครองสัดส่วนในโครงการนาทูน่า ซี เอ ในเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งมีอตั รา
ผลิตเฉลี่ ยของนํ ้ามันประมาณ 1,376 บาร์ เรลต่อวัน และการเพิ่มอัตราการผลิตของโครงการเวี ยดนาม 16-1
ที่เฉลี่ยเพิ่มขึ ้นจาก 12,649เป็ น 14,595 บาร์ เรลต่อวัน
ปริ มาณและรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปี 2556 มีสดั ส่วนปริ มาณการขายผลิตภัณฑ์
ก๊ าซธรรมชาติต่อผลิตภัณฑ์นํ ้ามันดิบและคอนเดนเสทเป็ น 65.5 ต่อ 34.5 หรื อคิดเป็ นสัดส่วนมูลค่าการขาย
ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติตอ่ ผลิตภัณฑ์นํ ้ามันดิบและคอนเดนเสทเป็ น 46.3 ต่อ 53.7 โดยมีรายละเอียดแสดงได้
ดังนี ้

ผลิตภัณฑ์
นํ ้ามันดิบ (ล้ านบาร์ เรล)
ก๊ าซธรรมชาติ (ล้ าน
ลูกบาศก์ฟตุ )
ก๊ าซแอลพีจี (เมตริ กตัน)
คอนเดนเสท (ล้ านบาร์ เรล)
ไดลูท บิทเู มน (ล้ านบาร์ เรล)

2554

2555

ปริมาณ

ปริมาณ

2556

2554
2555
2556
มูลค่ า
มูลค่ า
มูลค่ า
ปริมาณ
(ล้ านดอลลาร์ สรอ. (ล้ านดอลลาร์ สรอ.) (ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
21.51
1,480.07
2,085.28
2,227.14

14.16

19.18

417,090.97

412,042.44

427,634.09

2,429.23

3,021.24

3,289.00

86,292.37
12.2
2.07

92,732.81
12.32
3.77

97,677.42
13.13
3.74

26.33
1,354.20
149.89

28.40
1,299.12
255.51

29.75
1,350.21
275.80
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2.3.1 ลักษณะการตลาด
ปตท.สผ. จําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผลิตได้ จากโครงการในประเทศและภูมิภาคใกล้ เคียงให้ ตลาด
ในประเทศเป็ นหลัก โดยมีบริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ซื ้อที่สําคัญซึ่งจะนําผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปผ่าน
กระบวนการแยกและผลิตเพื่อจําหน่ายเป็ นเชื ้อเพลิงและวัตถุดิบสําหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า ปิ โตรเคมี ภาคขนส่ง
ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ ในครัวเรื อน
หลักการการทําการตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแต่ละโครงการมี ความแตกต่างกัน เนื่องจากทําเล
ที่ตงและคุ
ั้
ณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ของแต่ละโครงการมี ความแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการขาย และการกําหนด
ราคาขาย ทังนี
้ ้สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดงั นี ้
(1) ก๊ าซธรรมชาติ
เนื่องจากการพัฒนาแหล่งก๊ าซธรรมชาติ ต้ องใช้ เงินลงทุนสูง จําเป็ นต้ องมีสญ
ั ญาซื ้อขายก่อนดําเนินการ
ลงทุน โดยการทําสัญญาผูกพันเป็ นระยะยาว 15-30 ปี มีการกําหนดราคา ปริ มาณและจุดซื ้อขายไว้ ในสัญญา
อย่างชัดเจน การจําหน่ายก๊ าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตในทะเลในประเทศทังหมดจะกํ
้
าหนดจุดส่งมอบที่แท่น
ผลิตกลาง (Central Processing Platform) โดยผู้ซื ้อเป็ นผู้ลงทุนวางระบบท่อมารับก๊ าซธรรมชาติที่แท่นผลิต
กลาง แต่สําหรับก๊ าซธรรมชาติจากประเทศสหภาพพม่าที่ ส่งมาจําหน่ายยังประเทศไทยมีจุดส่งมอบอยู่ท่ีเขต
ชายแดน โดยผู้ขายเป็ นผู้ลงทุนวางระบบท่อจากแท่นผลิตกลาง (Central Processing Platform) มาถึงชายแดน
ทังนี
้ ้สูตรราคาที่ใช้ ซือ้ ขายก๊ าซธรรมชาติจะอ้ างอิงกับราคานํ ้ามันเตาและดัชนีเศรษฐกิจเพื่อสะท้ อนต้ นทุนการ
ผลิตและสามารถแข่งขันกับเชื ้อเพลิงอื่นได้ ตลอดอายุสญ
ั ญา
ปริ มาณการซื ้อขายจะกําหนดจากปริ มาณสํารองที่ทําการประเมิน ณ วันเจรจาสัญญา ทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย
มีข้อผูกพันที่ต้องทําการซื ้อขายตามปริ มาณที่กําหนด ในกรณีที่ผ้ ซู ื ้อไม่สามารถรับก๊ าซธรรมชาติได้ ตามปริ มาณ
ในสัญญาในแต่ละปี ผู้ขายจะได้ รับหลักประกันโดยผู้ซื ้อต้ องจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ขู ายครบตามจํานวน (Take-or-Pay)
แต่ผ้ ซู ื ้อมีสิทธิรับก๊ าซธรรมชาติปริ มาณขาดรับนี ้ที่ได้ จา่ ยเงินไปแล้ วในปี ถดั ๆ ไปจนครบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย
เพิ่มเติม (Make Up Gas) และหากผู้ขายไม่สามารถจัดส่งก๊ าซธรรมชาติตามปริ มาณที่ผ้ ซู ื ้อเรี ยกซื ้อตามสิทธิ์ใน
วันใดวันหนึง่ ได้ ผู้ซื ้อสามารถรักษาสิทธิ์ปรับผู้ขายในส่วนที่ขาดส่งโดยการซื ้อก๊ าซธรรมชาติปริ มาณดังกล่าวด้ วย
ราคาลดลงตามเงื่อนไขที่กําหนดในแต่ละสัญญา (Shortfall)
(2) คอนเดนเสทและนํ ้ามันดิบ
การกํ าหนดราคาจํ าหน่ ายคอนเดนเสทและนํ า้ มัน ดิบนัน้ ขึน้ อยู่กับ คุณ สมบัติของคอนเดนเสทและ
นํ ้ามันดิบที่ผลิตได้ โดยจะอ้ างอิงราคาคอนเดนเสทและนํา้ มันดิบที่ เป็ นตัวหลักสําหรับซื ้อขายในภูมิภาคนัน้ ๆ
(Regional Benchmark Price) โดยการซื ้อขายจะมีทงสั
ั ้ ญญาระยะสันและสั
้
ญญาระยะยาวรวมทังการจํ
้
าหน่าย
ในตลาดจร
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(3) ก๊ าซแอลพีจี
ปตท.สผ. จําหน่ายก๊ าซแอลพีจีจากโครงการเอส 1 ให้ แก่ บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยมีรูปแบบเป็ น
สัญญาระยะยาว ราคาขายอ้ างอิงตามราคาประกาศของคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน
สําหรับแหล่งผลิตในต่างประเทศ การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดังนี ้
(3.1) โครงการยาดานาและโครงการเยตากุน ประเทศพม่า: ก๊ าซธรรมชาติที่ผลิตได้ จาก
โครงการยาดานาประมาณร้ อยละ 77.0% จํ าหน่ายให้ แก่ประเทศไทยเป็ น หลักโดยมี บริ ษัท ปตท. จํ ากัด
(มหาชน) เป็ นผู้รับซื ้อ และประมาณร้ อยละ 23.0% จําหน่ายให้ กบั ประเทศพม่าเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้าส่วนก๊ าซธรรมชาติจากโครงการเยตากุน จํ าหน่ายให้ กับบริ ษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) ทัง้ หมด สํ าหรั บ
คอนเดนเสทจากโครงการเยตากุนเกือบทังหมดจํ
้
าหน่ายให้ ประเทศพม่าเพื่อใช้ ภายในประเทศ มีเพียงบางส่วน
จําหน่ายในตลาดจรภายในภูมิภาค
(3.2) โครงการพื ้นที่พฒ
ั นาร่ วมไทย-มาเลเซีย-บี17: ปั จจุบนั ก๊ าซธรรมชาติที่ผลิตได้ จําหน่าย
ให้ กับบริ ษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) เพื่ อนํ ามาใช้ ใ นประเทศไทยทัง้ หมด อย่างไรก็ ตามในปี 2558 จะเริ่ ม มี
การแบ่งขายให้ กบั บริ ษัท Petronas จํากัด บริษัทนํ ้ามันแห่งชาติของประเทศมาเลเซียเพื่อใช้ ในประเทศมาเลเซีย
ตามสัญญา Gas Balancing Agreement ระหว่าง บริ ษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) กับ Petroliam Nasional
Berhad สําหรับคอนเดนเสทที่ผลิตได้ จะจํ าหน่ายในตลาดจรโดยผ่านวิธีการประมูลราคาโดยมี บริ ษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) และ Petco Trading Corporation SDN. BHD. เป็ นตัวแทนร่วม (Co-Marketing Agent) ใน
การดําเนินการประมูลเพื่อขายในตลาดจร
(3.3) โครงการโอมาน 44 ประเทศโอมาน: ก๊ าซธรรมชาติที่ผลิตได้ ทงหมดจํ
ั้
าหน่ายให้ กับ
รัฐบาลรัฐสุลต่านโอมาน ส่วนคอนเดนเสทที่ ผลิตได้ จําหน่ายให้ กับบริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อนํามาใช้ ใน
ประเทศไทย
(3.4) โครงการเวียดนาม 9-2 และเวียดนาม 16-1 ประเทศเวียดนาม: นํ ้ามันดิบทังหมดที
้
่ผลิต
ได้ จากโครงการ 9-2 จําหน่ายให้ กบั Binh Son Refining and Petrochemical Company LTD (BSR) ซึ่งเป็ น
โรงกลัน่ ของเวียดนามเพื่อใช้ ในประเทศ ส่วนนํ ้ามันดิบที่ผลิตได้ จากโครงการ 16-1 จําหน่ายทังในตลาดจรและใน
้
รูปแบบสัญญาการซื ้อขายระยะสันโดยระบบการประมู
้
ลราคาส่วนก๊ าซธรรมชาติที่ผลิตได้ จากโครงการ 9-2 และ
16-1 จําหน่ายให้ กบั Vietnam Oil and Gas Group เพื่อใช้ ในประเทศเวียดนาม
(3.5) โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ประเทศแคนาดา: นํ ้ามันดิบ (Diluted Bitumen
หรื อ Dilbit) ที่ผลิตได้ ในเบื ้องต้ นจําหน่ายให้ กบั Statoil Canada Limited ทังหมด
้
เพื่อขายในทวีปอเมริ กาเหนือ
ทังนี
้ ้ ปตท.สผ. มีสิทธิ์ที่จะจําหน่ายนํ ้ามันดิบตามสัดส่วนของการร่ วมทุนในภายหลัง ตามเงื่อนไขที่ได้ ตกลงกันไว้
ตามสัญญาร่วมทุน
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2.3.2 ภาวะการแข่ งขัน
ธุรกิ จสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทยมี การแข่งขันที่ไม่รุนแรงนักเนื่องจากเป็ นธุรกิจที่ต้องใช้
เทคโนโลยีและเงิ นลงทุนสูง อย่างไรก็ ตาม เนื่องจากความต้ องการปิ โตรเลียมมีมากกว่าปริ มาณที่ ผลิตได้ และ
รู ปแบบการซื ้อขายที่เป็ นสัญญาระยะยาวโดยเฉพาะสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติและมีการกําหนดเงื่ อนไขเพื่อ
เป็ นการรับประกันตลาดให้ กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ จึงเป็ นปั จจัยที่ดึงดูดความสนใจนักลงทุนให้ เข้ ามาลงทุนใน
ธุรกิจนี ้
ความต้ องการใช้ พลังงานเชิงพาณิชย์ขนต้
ั ้ นในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2556 เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2555 เล็กน้ อยโดยอยูท่ ี่ระดับ 2 ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน หรื อเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ประมาณ
ร้ อยละ 1.46 ทังนี
้ ้ มาจากปั จจัยที่สําคัญซึ่งประกอบด้ วย การคาดการณ์อตั ราเติบโตทางเศรษฐกิจของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ที่ปรับลดเป็ นร้ อยละ 3 จากเดิมที่คาดการณ์
ไว้ ที่ร้อยละ 3.8 - 4.3 เนื่องจากการส่งออกขยายตัวตํ่ากว่าคาดการณ์ รวมทังปริ
้ มาณการผลิตรถยนต์ทงปี
ั ้ มี
แนวโน้ มตํ่ากว่าเป้าหมายของภาคเอกชนที่ตงไว้
ั ้ 2.5 ล้ านคัน บวกกับปั จจัยความไม่สงบทางการเมืองทําให้ การ
ลงทุนของต่างชาติ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชะลอตัว
โดยความต้ องการก๊ าซธรรมชาติเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.7 (หรื อประมาณ 914,700 บาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบ
ต่อวัน) เนื่องจากความต้ องการใช้ เพิ่มขึ ้นทังภาคการผลิ
้
ตไฟฟ้า การขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรมและปิ โตรเคมีทํา
ให้ ปริ มาณก๊ าซธรรมชาติที่ผลิตได้ ในประเทศไม่เพี ยงพอกับความต้ องการที่ เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ มีการนําเข้ าก๊ าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) เพิ่มขึ ้น สําหรับการบริ โภคนํ ้ามันเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ประมาณร้ อยละ 2.8 (หรื อ 795,298
บาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน) ส่วนถ่านหิน พลังนํ ้า/ไฟฟ้า มีการบริ โภคลดลงจากปี 2555 ประมาณร้ อยละ
7.5 และ 17.6 ตามลําดับ
การประมาณการแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ไทยปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ 4.0 - 5.0 โดยมี ปัจ จัย
สนับสนุน จากการปรั บ ตัว ดี ขึ น้ ของเศรษฐกิ จ โลก การดํ า เนิ นการตามแผนการลงทุน ของภาครั ฐ ทัง้ ในด้ า น
การลงทุนภายใต้ แผนการบริ หารจัดการทรั พยากรนํ า้ และแผนการลงทุนด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน รวมทัง้ ราคา
นํ ้ามันและเงินเฟ้อซึง่ อยูใ่ นระดับตํ่าและเอื ้ออํานวยต่อการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้ าจะ
ขยายตัวร้ อยละ 7.0 การบริ โภคของครัวเรื อนและการลงทุนรวมขยายตัวร้ อยละ 2.7 และ 7.1 ตามลําดับ อัตรา
เงินเฟ้อทัว่ ไปอยู่ในช่วงร้ อยละ 2.1 – 3.1 และบัญชีเดินสะพัดขาดดุล ร้ อยละ 0.6 ของดัชนีมวลรวม อย่างไรก็
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ยังมีข้อจํากัดที่สําคัญ ๆ โดยเฉพาะ
(1) การส่งออกยังมีความเสี่ยงที่จะขยายตัวตํ่ากว่าศักยภาพ
(2) การขยายตัวของการใช้ จา่ ยภาคครัวเรื อนยังมีแรงต้ านจากฐานที่สงู
(3) การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนยังมี แนวโน้ มที่ จะเป็ นไปอย่างช้ า ๆ และมี
ความเสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินเยน
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(4)

การออกกฎหมายการท่องเที่ยวของจีนมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

ของไทย

ในส่วนของราคานํ า้ มันดิบนัน้ ประเมิ นว่ามี แนวโน้ มปรั บตัวเพิ่ม ขึน้ เนื่ องจากการฟื ้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกทําให้ อุปสงค์นํ ้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น แต่คาดว่าการเพิ่มขึ ้นดังกล่าวจะไม่รุนแรง
มากเนื่องจากตามแนวโน้ มการฟื น้ ตัวอย่างช้ า ๆ ของเศรษฐกิจโลกรวมทังมี
้ ปัจจัยสนับสนุนที่จะทําให้ ราคานํ ้ามัน
ในปี 2557 ไม่เพิ่มเร็ วเกินไปประกอบด้ วย
(1) อุปสงค์และอุปทานของนํ ้ามันดิบในตลาดโลกยังอยูใ่ นภาวะสมดุลโดยองค์การประเทศ
ผู้ส่งนํ ้ามันเป็ นสินค้ าออก (OPEC) คาดการณ์วา่ ความต้ องการนํ ้ามันในปี 2557 จะอยู่ที่ประมาณ 90.8 ล้ าน
บาร์ เรลต่อวันเทียบกับกําลังการผลิตรวมประมาณ 90.2 - 92.2 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
(2) การเพิ่มขึ ้นของขีดความสามารถในการผลิตนํ ้ามันดิบในสหรัฐอเมริ กาซึ่งเป็ นผู้บริ โภค
นํ ้ามันรายใหญ่สดุ ของโลก
(3) เศรษฐกิจจีนซึง่ เป็ นผู้บริ โภคที่มีความสําคัญลําดับสองมีแนวโน้ มที่จะขยายตัวใกล้ เคียง
กับปี ที่ผา่ นมาไม่สง่ ผลให้ มีแรงกดดันจากความต้ องการเพิ่มขึ ้นมากนักในขณะที่เศรษฐกิจญี่ปนซึ
ุ่ ่งเป็ นผู้บริ โภคที่
มีความสําคัญลําดับสามมีแนวโน้ มที่จะชะลอตัวลงจากปี 2556
(4) การลดมาตรการขยายปริ มาณเงินของสหรัฐฯส่งผลให้ ค่าเงินดอลลาร์ แข็งค่ามากขึน้
และลดแรงจูงใจในการเก็งกําไรในตลาดนํ ้ามันและสินค้ าโภคภัณฑ์
นอกจากนันรั
้ ฐบาลยังได้ เตรี ยมการเพื่อรองรับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้ มี
นโยบายปรั บกฎระเบียบด้ านการค้ าและการลงทุนเพื่อให้ สามารถได้ รับประโยชน์จากการเปิ ดเสรี ทางการค้ า
การเคลื่อนย้ ายเงิ นทุนและแรงงานภายใต้ กรอบข้ อตกลงการจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยนในปี 2558 อย่างเต็มที่
บริ ษัทในกลุ่ม ปตท. ก็ ไ ด้ มีแผนรองรั บการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนเช่นกัน จากการดําเนินธุ รกิ จมา
ยาวนานกับประเทศในกลุ่มภูมิภาคนี ้ซึ่งถื อเป็ นตลาดที่ สําคัญของบริ ษัทในกลุ่ม ปตท. ด้ วยประสบการณ์ และ
ความสําเร็ จในธุรกิจการค้ านํ ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในระดับต้ นทุนที่สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับ
การเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีที่มีการพัฒนาและดําเนินการอย่างครบวงจร
ของบริ ษัทในกลุม่ ปตท. บริ ษัทมีความมัน่ ใจว่าปั จจัยเหล่านี ้จะเป็ นจุดแข็งที่สําคัญในการสร้ างโอกาสทางการค้ า
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ เป็ นอย่างดี ปตท.สผ. ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุ่ม
ปตท. ได้ มีการขยายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยยังคงยึดมัน่ ปณิธานของการเป็ น
บริ ษัทพลังงานแห่งชาติในการทําหน้ าที่การจัดหาและสร้ างความมัน่ คงทางพลังงานให้ กบั ประเทศอย่างต่อเนื่อง
ในระยาวต่อไป
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2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
2.4.1 ขัน้ ตอนการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ขันตอนการสํ
้
ารวจและผลิตปิ โตรเลียมโดยทัว่ ไปสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
(1) ขันตอนการสํ
้
ารวจ (Exploration Stage)

(2)

•
สํารวจธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์เบื ้องต้ น
•
สํารวจคลื่นไหวสะเทือน (SeismicSurvey)
•
เจาะหลุมสํารวจ (Exploration Well)
ขันตอนการประเมิ
้
นผลและหาขอบเขต (Appraisal / Delineation Stage)

•
ศึก ษาลัก ษณะธรณี วิ ท ยาปิ โ ตรเลี ย มในรายละเอี ย ดและสํ า รวจคลื่ น ไหว
สะเทือนเพิม่ ถ้ าจําเป็ น
•
(3)

(4)

เจาะหลุมประเมินผล (Appraisal/Delineation Well)

ขันตอนการพั
้
ฒนา (Development Stage)
•

กําหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสม

•

ออกแบบ สร้ าง และติดตังอุ
้ ปกรณ์การผลิต

•

เจาะหลุมพัฒนา (Development Well)

ขันตอนการผลิ
้
ต (Production Stage)

•
การผลิตนํ ้ามันดิบหรื อก๊ าซธรรมชาติจะต้ องผ่านระบบควบคุมความดันที่ปาก
หลุม (Wellhead) และอุปกรณ์การผลิตอื่น ๆ รวมทังมาตรวั
้
ดเพื่อให้ ทราบอัตราการผลิต
•
ในระหว่างการผลิตจะต้ องมี การติดตามอัตราการผลิ ต สัดส่วนของนํ า้ และ
ปิ โตรเลียม สัดส่วนของนํ ้ามันและก๊ าซธรรมชาติอตั ราการลดลงของความดันของชันปิ
้ โตรเลียม และคาดการณ์
อัตราการผลิตในอนาคต
•
การซ่อมบํารุงหลุมผลิต จะดําเนินการเป็ นประจําเพื่อเพิ่มอัตรา ระยะเวลาและ
ประสิทธิภาพการผลิตให้ สงู ขึ ้น
ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. มี ความพร้ อมของบุคลากร เทคโนโลยี และเครื่ องจักรอุปกรณ์ ที่ จ ะ
สามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี
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2.4.2 ปริมาณสํารองปิ โตรเลียม
ปริ มาณสํารองแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามระดับความเชื่อมัน่ คือปริ มาณสํารองที่พิสจู น์แล้ ว
(Proved reserves) และปริ มาณสํารองที่ยงั ไม่ได้ พิสจู น์ (Unproved reserves) ปริ มาณสํารองที่ยงั ไม่ได้ พิสจู น์
ยังแบ่งออกได้ เป็ นอีกสองประเภทคือ ปริ มาณสํารองปิ โตรเลียมที่น่าจะพบ (Probable reserves) และปริ มาณ
สํารองปิ โตรเลียมที่อาจจะพบ (Possible reserves)
(1) ปริ มาณสํารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้ ว (Proved Reserves) คือปริ มาณนํ ้ามันดิบและ
ก๊ าซธรรมชาติที่ประมาณได้ จากข้ อมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณเวลาใดเวลาหนึ่งด้ วยความเชื่อมัน่ ว่า
จะสามารถผลิตได้ นับจากเวลาใดเวลาหนึ่งเป็ นต้ นไปจากแหล่งที่ สํารวจพบแล้ วภายใต้ สภาพทางเศรษฐกิ จ
วิธีการผลิต และกฎระเบียบของทางราชการณ เวลาที่ทําการประเมินนัน้
ในทางปฏิบตั ิปริ มาณสํารองที่พิสจู น์แล้ วหมายถึงปริ มาณปิ โตรเลียมในแหล่งกักเก็บที่สามารถ
ผลิตขึน้ มาได้ อย่างคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีข้อมูลการทดสอบการไหลของปิ โตรเลียมในแหล่งกักเก็บมา
สนับสนุน ในบางกรณี ปริ มาณสํารองสามารถจัดเป็ น Proved reserves ได้ โดยอาศัยข้ อมูลการวิเคราะห์ผล
การหยัง่ ธรณีหลุมเจาะและ/หรื อการวิเคราะห์แท่งตัวอย่างหินซึง่ บ่งชี ้ว่าแหล่งกักเก็บที่กําลังพิจารณามีปิโตรเลียม
อยู่และมีลกั ษณะคล้ ายกับแหล่งกักเก็บในบริ เวณเดียวกันซึ่งมีการผลิตแล้ วหรื อสามารถจะผลิตได้ โดยวิเคราะห์
จากการทดสอบการไหลของแหล่งกักเก็บนอกจากนี ้ Proved reserves จะต้ องผลิตได้ โดยอุปกรณ์การผลิตและ
การขนส่งปิ โตรเลียมที่มีอยูแ่ ล้ วหรื อมีความเชื่อมัน่ ว่าจะติดตังในอนาคต
้
(2)

ปริ มาณสํารองที่ยงั ไม่ได้ พิสจู น์ (Unproved Reserves)

•
ปริ มาณสํารองปิ โตรเลียมที่น่าจะพบ (Probable Reserves) คือปริ มาณ
ปิ โตรเลียมที่ประมาณได้ จากข้ อมูลทางธรณี วิทยาและทางวิศวกรรม ณเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับ Proved
reserves แต่มีความเชื่อมัน่ และความเป็ นไปได้ ในการผลิตน้ อยกว่า อันอาจจะเนื่องมาจากเทคนิคในการผลิต
กฎระเบียบต่าง ๆ หรื อสภาพทางเศรษฐกิจ
•
ปริ ม าณสํ ารองปิ โตรเลี ยมที่ อาจจะพบ (Possible Reserves) คื อ
ปริ มาณปิ โตรเลียมที่ประมาณได้ จากข้ อมูลทางธรณี วิทยาและทางวิศวกรรม ณเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับ
Probable reserves แต่มีความเชื่อมัน่ และความเป็ นไปได้ ในการผลิตน้ อยกว่าอันอาจจะเนื่องมาจากเทคนิคใน
การผลิต กฎระเบียบต่าง ๆ หรื อ สภาพเศรษฐกิจ
ปริ มาณสํารองที่พิสูจน์แล้ วจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปี โดยนักธรณี วิทยาและ
วิศวกรแหล่งกักเก็บปิ โตรเลี ยมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ ได้ ตวั เลขที่ ได้ มาตรฐาน ปริ มาณสํารองที่พิสูจน์แล้ วใน
รายงานนี ้จะรวมถึงปริ มาณสุทธิที่เป็ นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้ าของแหล่งปิ โตรเลียม
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปริ ม าณสํ ารองที่ พิสูจ น์ แล้ วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย
คิดเป็ นปริ มาณนํ ้ามันดิบและคอนเดนเสท 250 ล้ านบาร์ เรล 7 และเป็ นก๊ าซธรรมชาติ 3,877 พันล้ านลูกบาศก์ฟุต
หรื อรวมทังหมดเป็
้
น 846 ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบ ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี ้

7

ตัวเลขปริ มาณสํารองที่พิสจู น์แล้ วรวมก๊ าซธรรมชาติเหลวหรื อก๊ าซหุงต้ ม (LPG) และบิทเู มน (Bitumen)
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ปริมาณสํารองนํา้ มันดิบและคอนเดนเสท
ที่พิสูจน์ แล้ วของบริ ษัท (1) (2)
(ล้ านบาร์ เรล)
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ยอดรวม
ปี 2556
ปริมาณ ณ ต้ นปี
ปรับปรุงประมาณการก่อนหน้ า
ปริมาณที่สามารถผลิตได้ เพิ่มเติม
การขยายและการค้ นพบใหม่
การซื ้อ/ขายปริมาณสํารองที่มีอยู่
การผลิต
ปริมาณ ณ สิน้ ปี

125
7
4
5
(29)
112

138
8
2
0
(10)
138

263
15
4
7
0
(39)
250

ปริ มาณสํารองก๊ าซธรรมชาติ
ที่พิสูจน์ แล้ วของบริ ษัท(1)
(พันล้ านลูกบาศก์ฟตุ )
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ยอดรวม
2,330
13
25
84
(387)
2,065

1,852
14
5
61
(120)
1,812

4,182
27
25
89
61
(507)
3,877

ปริ มาณสํารองนํา้ มันดิบคอนเดนเสทและ
ก๊ าซธรรมชาติท่ พ
ี ิสูจน์ แล้ วของบริ ษัท (1) (2)
(ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบ)
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ยอดรวม
501
14
8
19
(92)
450

400
10
3
11
(28)
396

901
24
8
22
11
(120)
846

(1) ปริมาณสํารองพิสจู น์แล้ วรวมถึงปริมาณสํารองพิสจู น์แล้ วสุทธิที่เป็ นส่วนแบ่งของปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้ าของแหล่งปิ โตรเลียม
(2) ตัวเลขปริมาณสํารองที่พิสจู น์แล้ วและปริ มาณการผลิตรวมก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวหรื อก๊ าซหุงต้ ม (LPG) และ บิทเู มน (Bitumen)
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2.4.3 ปริมาณการผลิต ของ ปตท.สผ.
ปริ มาณการผลิตรวมทุกโครงการของปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย ในปี 2556 คิดเป็ น 120 ล้ านบาร์ เรล
เทียบเท่านํ ้ามันดิบ (เป็ นนํ ้ามันดิบและคอนเดนเสท 39 ล้ านบาร์ เรล และก๊ าซธรรมชาติ 507 พันล้ านลูกบาศก์
ฟุต) หรื อประมาณ 329,413 บาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ วประมาณ 16,120 บาร์ เรล
เทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.15 ซึ่งการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการผลิตเป็ นผลมาจากการเริ่ ม
ผลิตในแหล่ง พี ทีทีอีพี ออสตราเลเซี ยการเข้ าซื ้อบริ ษัทในเครื อ Hess Corporation ที่ถือครองสัดส่วนใน
โครงการนาทูนา่ ซี เอในเดือนธันวาคม ซึง่ เป็ นโครงการที่อยู่ในระหว่างการผลิต และการเพิ่มอัตราการผลิตใน
แหล่ง เวียดนาม 16-1
2.4.4 การดําเนินการเพื่อลดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตหรื อ
การกําจัดวัตถุดบิ เหลือใช้ ท่ ีมีผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ลดผลกระทบของกระบวนการผลิ ต หรื อ การกํ า จัด วัต ถุดิ บ เหลื อ ใช้ ที่ มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมด้ านการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมที่ อาจเกิดขึ ้นจากกิจกรรมการดําเนินงานของ
บริ ษัทนัน้ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมที่ดีถือเป็ นส่วนสําคัญ โดยประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อมหลักๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ ้นจากกิจกรรมของบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้
(1) การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเล จากแรงสัน่ สะเทือนของ
การส่งคลื่นเสียงในขันตอนการสํ
้
ารวจคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey)
(2) คุณภาพนํ า้ และการปนเปื อ้ นของดิน จากการปล่อยเศษดินและเศษหินจากการ
เจาะ (Drilled Cutting) ตามที่กําหนดไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและอุบตั ิเหตุที่อาจ
ทําให้ เกิดการรั่วไหลของปิ โตรเลียม (นํา้ มันและคอนเดนเสท)และสารเคมี จากกระบวนการเจาะและการ
ผลิต
(3) คุณ ภาพอากาศ จากการปล่ อ ยก๊ า ซจากการเผาไหม้ แ ละการรั่ ว ไหลของก๊ า ซ
ธรรมชาติในกระบวนการผลิต
บริ ษัท ได้ จัดทํ า รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้ อม เพื่ อ ระบุประเด็น ด้ านสิ่ ง แวดล้ อ ม
ควบคุม และกํ าหนดมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ที่กําหนดให้ โครงการสํารวจ
และผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม ต้ อ งจัด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ เสนอต่อ หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบหรื อหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนเริ่ มดําเนินโครงการทังนี
้ ้การดําเนินงานของบริ ษัท อยู่ภายใต้ การ
กํากับดูแลของหน่วยงานรัฐบาลในแต่ละประเทศที่ ปตท.สผ. มีการดําเนินกิจการ และสําหรับประเทศไทย
กรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็ นหน่วยงานกํ ากับดูแลโดยตรง และสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เป็ นหน่วยงานผู้
อนุญาต
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เพื่อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ บริ ษัทได้ กําหนดแนวทางและ
มาตรการต่าง ๆ โดยสรุป ดังต่อไปนี ้
(1) ปตท.สผ. ได้ กําหนดให้ ปรัชญาการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development) เป็ น
แนวทางในการดําเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองกับวิสยั ทัศน์ขององค์กรในการสร้ างคุณค่าสูงสุดแก่มีผ้ มู ีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม และเพื่อสอดคล้ อง
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน หรื อ SD G.R.O.W.T.H Policy เพื่อ
แสดงความมุ่งมัน่ ขององค์กร และแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน หรื อ SD Guideline เป็ นตัวกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน รวมไปถึงและมีแผนการดําเนินงาน (SD Roadmap) เพื่อกํ าหนดกรอบและทิศทาง
การพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กร
(2) นําระบบบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 มาประยุกต์ใช้ กับ
พื ้นที่ปฏิบตั ิการภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท โดย ปตท.สผ. เป็ นบริ ษัทสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมแห่ง
แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลนี ้ จากบริษัท AJA Registras จํากัด
(3) ก่อนเริ่ มดําเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรี ยมหามาตรการป้องกัน แก้ ไข ติดตาม
ตรวจสอบและลดผลกระทบต่อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ให้ น้ อ ยที่ สุ ด ทัง้ โครงการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากนี ้ ยังได้ มีการดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามที่กําหนดไว้ มาตรการลดผลกระทบ
ที่ระบุไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ สิ่ง แวดล้ อมในทุกโครงการเพื่ อให้ แน่ใจว่ามี การปฏิ บตั ิตามมาตรการที่
กําหนดและเป็ นไปตามมาตรฐาน
(4) กํ าหนดเป้าหมายในระยะยาวในการลดปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกจากกิจกรรมของบริ ษัท
อย่างน้ อย 20 เปอร์ เซ็นต์จากปี 2555 ภายในปี 2563 และได้ กําหนดเป้าหมายในระยะสันในการลดปริ
้
มาณ
ก๊ าซเรื อนกระจกสําหรับปี 2556 ไว้ ที่ 3 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งในปี ที่ผ่านมานี ้ ทาง ปตท.สผ. สามารถลดก๊ าซเรื อน
กระจกได้ ถึง 3.51 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ เกินเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
(5) นําระบบมาตรฐานสากล ISO 14064-1:2006 เรื่ อง ข้ อกําหนดและข้ อแนะนําระดับองค์กร
สําหรับการวัดปริ มาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกมาประยุกต์ใช้ ใน
การตรวจติดตามและรายงานปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของบริ ษัท
(6) กํ าหนดแนวทางการบริ หารจัดการสีเขียว (Green Practices) เป็ นการดําเนินงานโดย
ผสมผสานการใช้ เทคโนโลยีสีเขียว เพื่อให้ บริ ษัทมีกระบวนการทํางานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม และมัน่ ใน
ว่ากิจกรรมการดําเนินงานต่าง ๆ ของบริ ษัทเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สุด ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ สําคัญ
เพื่อให้ เกิดการดําเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืนโดยมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ ทังในเรื
้ ่ องสิ่งแวดล้ อม สังคม
และธรรมาภิบาล โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมซึ่งเกิดจากการดําเนินธุรกิจโดย
การลดรอยเท้ านิเวศ (Ecological Footprint) รอยเท้ าคาร์ บอน (Carbon Footprint) อาทิเช่น การลด
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ปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากกิจกรรมของบริ ษัท ทังในส่
้ วนที่ต้องผ่านทางกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism, CDM) รอยเท้ านํ ้า (Water Footprint) เพิ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพ(Biodiversity) เพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Energy and Resource Efficiency) อย่างมีประสิทธิภาพ (อาทิ
เช่น นําก๊ าซที่จะนําไปเผาทิ ้งมาใช้ ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการ และนํากลับเข้ าสู่ระบบท่อ
ส่งก๊ าซ เพื่อใช้ เป็ นพลังงานต่อไป) ลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่ปฏิบตั ิการ ลดปริ มาณของเสียซึ่ง
ปลดปล่อยออกสู่สงั คมและสิ่งแวดล้ อมจากกิจกรรมการดําเนินงานของบริ ษัท รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การดําเนินงานโดยใช้ หว่ งโซ่อปุ ทานสีเขียว (Green Supply Chain) และมีระบบบริ หารจัดการลดผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมเมื่อสิ ้นสุดโครงการ โดยในรายละเอียดของโครงการ Green Practices สามารถหา
ได้ เพิ่มเติมในหนังสือการรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของปี นี ้
(7) อัดกลับนํ ้าจากกระบวนการผลิตกลับลงสู่ชนหิ
ั ้ นกักเก็บใต้ ดินโดยตังแต่
้ ประมาณปี 2008
เป็ นต้ นมา ประสิทธิภาพการอัดกลับนํ ้าจากกระบวนการผลิตลงสูช่ นหิ
ั ้ นกักเก็บเท่ากับร้ อยละ 100
(8) ควบคุมปริ มาณโคลน (Synthetic Oil on Cutting – SOC) ที่ติดไปกับเศษดินเศษหินที่
ปล่อยทิ ้งให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ ในรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(9) ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ ้าทิ ้งจากการอุปโภคบริ โภค คุณภาพนํ ้าทะเล ตะกอนดิน สัตว์
หน้ า ดิ น และปลาบริ เ วณรอบแท่ น ผลิ ต ตามมาตรการที่ กํ า หนดในรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการ ซึ่ ง ต้ อ งจัดทํ า รายงานสรุ ป การปฏิ บัติ ตามมาตรการฯ ดัง กล่ าวเสนอต่อกรม
เชื ้อเพลิงธรรมชาติ และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเพื่อพิจารณา
(10) จัดเตรี ยมแผนและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เพื่อรองรับเหตุการณ์รั่วไหลของนํ ้ามันในระดับ Tier 1
(< 20 ตัน) และได้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกใน Industrial Environmental Safety Group (IESG) เพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมในการรับสถานการณ์รั่วไหลของนํ ้ามันในระดับ Tier 2 (20 - 1,000ตัน) และร่ วมเป็ นสมาชิกของ
Oil Spill Response Limited (OSRL) โดยร่ วมกับกลุ่ม ปตท. เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการรองรับ
สถานการณ์หกรั่วไหลของนํ ้ามันในระดับ Tier 3 (> 1,000 ตัน) อีกด้ วย
(11) บริ หารจัดการของเสียที่เกิดจากกิจกรรมสํารวจและผลิต และกิจกรรมสนับสนุนให้ เป็ นไป
ตามข้ อกํ าหนดของกฎหมายในแต่ละประเทศที่ บริ ษัทเป็ นผู้ดําเนินการสํ าหรั บประเทศไทย บริ ษัทบริ หาร
จัดการของเสียตามประกาศกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ ควบคูไ่ ปกับประกาศฯ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ยกตัวอย่างเช่น
บริ ษัทได้ ขนส่งของเสียปนเปื อ้ นปรอทไปกําจัดที่ประเทศเยอรมันนี ภายใต้ ข้อกําหนดของอนุสญ
ั ญาบาเซล
ซึง่ ได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกํากับดูแลโดยกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ เป็ นต้ น
(12) ปตท.สผ. มุ่ง มั่นในการทํ าทุกวิถีทางเพื่ อให้ มั่นใจว่าการปฏิ บตั ิงานของบริ ษัท ไม่ส่งผล
กระทบที่เป็ นอันตรายต่อพนักงาน ชุมชน หรื อสิ่งแวดล้ อมโดยปฏิบตั ิตามข้ อกฏหมายด้ านความปลอดภัยฯ
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ที่ เกี่ ยวข้ อง และปฏิ บัติงานโดยยึดถื อระบบการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยฯ ซึ่งเน้ นในเรื่ องการ
บริ หารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ โดยการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมทังหมดของบริ
้
ษัท และหา
มาตรการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ให้ อยู่ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งระบบการบริ หารจัดการ
ด้ านความปลอดภัยฯได้ จดั ทําขึ ้นโดยอ้ างอิงจากข้ อกําหนดทางกฏหมาย และคูม่ ือของสมาคมผู้ผลิตนํ ้ามัน
และก๊ าซนานาชาติ(International Association of Oil and Gas Producer (OGP)) ทังนี
้ ้ยังได้ มีการจัด
การฝึ กอบรม การจัดทําเอกสารเผยแพร่ เพื่อเสริ มสร้ างจิตสํานึกด้ านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้ อมอีกด้ วย
ระบบการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยฯ ของ ปตท.สผ. ประกอบด้ วย 7 องค์ประกอบ ได้ แก่
(1)

ภาวะผู้นําและความมุง่ มัน่

(2)

นโยบายและวัตถุประสงค์

(3)

ทรัพยากรของบริ ษัทและงานเอกสาร

(4)

การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง

(5)

การวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน

(6)

การลงมือปฏิบตั แิ ละวัดผล

(7)

การตรวจสอบและทบทวนผลการดําเนินงาน

(13) ปตท.สผ. มี การรณรงค์เ สริ ม สร้ างจิตสํ านึก และวัฒนธรรมด้ านความปลอดภัย มั่นคง
อาชี วอนามัย และสิ่งแวดล้ อมให้ กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการจัดกิ จกรรม สื่อโฆษณาภายใน
องค์กร และโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานด้ านความปลอดภัยมัน่ คง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้ อม และก้ าวไปสู่การเป็ นองค์กรซึ่งปราศจากอุบตั ิเหตุถึงขันหยุ
้ ดงาน โดยในปี 2556 ปตท.สผ.
ได้ ดําเนินโครงการปฏิ รูปความปลอดภัยฯแบบก้ าวกระโดดอย่างต่อเนื่องจากปี 2555 โดยมุ่งเน้ นให้
พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนปฏิบัติตามข้ อกําหนดต่าง ๆ ด้ านความปลอดภัยฯ อย่างเคร่ งครั ด
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ข้ อ กํ าหนดตามมาตรฐานโครงการรั ก ษ์ ชี วิ ต ซึ่ง ประกอบด้ ว ยสัญ ลักษณ์ ค วาม
ปลอดภัย 18 ตัว ซึง่ มีพื ้นฐานมาจากผลการศึกษาของสมาคมผู้ผลิตนํ ้ามันและก๊ าซนานาชาติถึงสาเหตุ
ของการเกิดอุบตั ิเหตุใหญ่ ๆ ที่เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียขั ้นรุนแรงในธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
(14) ให้ ความร่ วมมื อและสนับสนุนบริ ษัทสํ ารวจและผลิตปิ โตรเลี ยมสถาบันปิ โตรเลี ยมแห่ง
ประเทศไทย หน่วยราชการ และองค์ กรต่าง ๆ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ านสิ่ง แวดล้ อม และปรั บปรุ ง ผล
การดําเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
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(15) ได้ บรรลุเป้าหมายในการได้ รับการรับรองรายงานความยัง่ ยืนหรื อ SD Report ในระดับ
GRI A+ ภายในปี 2556 และเป็ นบริ ษัทที่มีรายชื่ออยูใ่ น 15 เปอร์ เซ็นต์แรกในดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์หรื อ
Dow Jones Sustainability Index (DJSI) อีกด้ วย
2.4.5 การปฏิบัตติ ามที่กฎหมายกําหนดในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมาเป็ นไป
ในช่วงเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาคือตังแต่
้ ปี 2554 ถึงปี 2556 บริ ษัทได้ ดําเนินงานตามข้ อกํ าหนดของ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่าง ดังนี ้
(1) จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม เสนอต่อหน่วยงานผู้อนุญาตพิจารณา
สํ าหรั บโครงการใหม่ ๆ พร้ อมทัง้ รายงานสรุ ปผลการปฎิ บัติ ตามมาตรการฯ ที่ กําหนดไว้ ใ นรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ได้ รับอนุมตั ิ ตามระยะเวลาที่กําหนดอย่างสมํ่าเสมอ
(2) บําบัดและกําจัดของเสียจากกิจกรรมการดําเนินงาน ตามประกาศกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ
และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง
(3) จัดทํารายงานสรุ ปผลการดําเนินงานด้ านความปลอดภัย ความมัน่ คง อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้ อมประจําเดือนและประจําปี เสนอต่อกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติพิจารณา
(4) ในช่ ว งเวลา 3 ปี ที่ ผ่ า นมาคื อ ตัง้ แต่ ปี 2554 ถึ ง ปี 2556 ปตท.สผ. ได้ ผ่ า นการรั บ รอง
มาตรฐาน OHSAS (มอก.) 18001:2007 หรื อ Occupational Health and Safety Standard รวมทังสิ
้ ้น
4 โครงการ ได้ แก่ โครงการเอส1 และโครงการพีทีทีอีพี 1 ด้ านการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมโครงการฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียม ปตท.สผ. (สงขลา) ด้ านการสนับสนุนกิจการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
นอกชายฝั่ งทะเล และโครงการแหล่งนํ ้ามันบงกชเหนือ
(5) ได้ ปรั บปรุ ง การดํ าเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องเพื่ อรั กษา ควบคุม และดูแลลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมให้ มีประสิทธิภาพโดยผ่านการตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
สากล ISO 14001:2004 จาก บริ ษัท AJA Registrars LTD. ภายใต้ การรับรองของ UKAS (United
Kingdom Accreditation Service) ครอบคลุมพื ้นที่ปฏิบตั กิ ารดังต่อไปนี ้
(1)

โครงการบงกช ด้ านการสํารวจและผลิตก๊ าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท

(2)

โครงการอาทิตย์ ด้ านการสํารวจและผลิตก๊ าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท

(3)

โครงการเอส 1 ด้ านการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม

(4)

โครงการสุพรรณบุรี ด้ านการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม

(5) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียม ปตท.สผ. ด้ านการสนับสนุนกิจการ
สํารวจและผลิตปิ โตรเลียมนอกชายฝั่ งทะเล
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(6) ศูนย์ วิจัยตัวอย่างหิ น ปตท.สผ. ด้ านการบริ หารจัดการและบํ ารุ ง รั กษาอาคาร
ศูนย์วิจยั ตัวอย่างแท่งหิน และการขนส่งตัวอย่างหิน และการเก็บรักษาเอกสารของบริ ษัท
ในปั จจุบนั ปตท.สผ. ได้ พฒ
ั นาระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อมสากล ISO 14001 ฉบับปรับปรุ งใหม่และได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO
14001:2004 ในทุกหน่วยปฏิบตั กิ ารที่ ปตท.สผ. เป็ นผู้ดําเนินการเอง โดยได้ มีการรับรองมาตรฐานดังกล่าว
ภายใต้ หนึ่งมาตรฐาน หรื อ One Common System for ISO 14001 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
การสิ่ ง แวดล้ อม และมี แ ผนที่ จ ะพั ฒ นาระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มภายใต้ ม าตรฐานดัง กล่ า วใน
การดําเนินการโครงการในต่างประเทศซึง่ บริ ษัทเป็ นผู้ดําเนินการเองอีกด้ วย
สําหรับอัตราการการรั่วไหลของสารเคมีและไฮโดรคาร์ บอน ในปี 2554 2555 และ 2556 มีค่า
เท่ากับ 0.5 0.43 และ 2.92 ตัน/ล้ านตัน การผลิตตามลําดับซึ่งอัตราการรั่วไหลฯ ในปี 2556 มีการเพิ่มขึ ้น
จากปี ที่ผ่านมาแต่ยงั อยูภ่ ายในเป้าหมายที่ได้ ประมาณการไว้ ที่ 7.94 ตัน/ล้ านตันการผลิต และมีคา่ ตํ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของ International Association of Oil and Gas Producers (OGP) ในปี 2555 ที่ 7.94 ตัน/ล้ าน
ตันการผลิตซึง่ ปตท.สผ. ได้ ดําเนินการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและหาแนวทางแก้ ไขต่าง ๆ เช่น การดําเนินการใน
การตรวจสอบการปฏิบตั กิ ารในผู้รับเหมาที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ ้น
บริ ษั ท มี น โยบายด้ า นความปลอดภัย ที่ ชัด เจนในการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท โดยมุ่ง เน้ น ให้ เ กิ ด
ความสูญเสียน้ อยที่สดุ บริ ษัทมีดชั นีชี ้วัดผลการดําเนินงานด้ านความปลอดภัย ได้ แก่ อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ
ถึงขันหยุ
้ ดงาน และอัตราการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ เป็ นต้ น ในปี 2556 ปตท.สผ. มีอตั ราการเกิดอุบตั ิเหตุถึง
ขันหยุ
้ ดงาน และอัตราการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุที่ 0.18 และ 1.12 ครัง้ ต่อ 1 ล้ านชัว่ โมงทํางาน ตามลําดับ
ซึ่งมีคา่ ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ International Association of Oil and Gas Producers (OGP) ในปี 2555
สําหรับอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุถึงขันหยุ
้ ดงานที่ 0.36 และอัตราการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุที่ 1.76 ครั ง้ ต่อ
1 ล้ านชัว่ โมงทํางาน และมีแนวโน้ มที่จะลดลงอีกด้ วย
ในขณะเดียวกันเพื่อสนับสนุนการขยายการดําเนินงานของบริ ษัทที่มีอย่างต่อเนื่อง ปตท.สผ. ได้ ให้
ความสําคัญกับการจัดเตรี ยมมาตรการด้ านความปลอดภัยให้ มีความเข้ มงวดและครอบคลุมในทุก ๆ หน่วย
ปฏิบตั ิการทังในและต่
้
างประเทศ ช่วงปี ที่ผ่านมาได้ ดําเนินการการปรับปรุ งระบบเอกสารที่ใช้ เป็ นมาตรฐาน
และแนวทางในการบริ หารและจัดการด้ านความปลอดภัย ความมัน่ คง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม ให้
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน มีการดําเนินการเพื่อลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุให้ เหลือน้ อยที่สุด ถึงแม้ ว่าที่ผ่านมา
ปตท.สผ. ได้ มีการกําหนดมาตรการด้ านความปลอดภัยต่าง ๆ เป็ นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังคง
มุ่ ง มั่น ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ผลการดํ า เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย ฯให้ ดี ยิ่ ง ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ สนั บ สนุ น
การเจริ ญเติบโตของบริ ษัทในอนาคต
2.4.6 มีข้อพิพาทหรื อการถูกฟ้ องร้ องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมและแนวทางการแก้ ไขข้ อพิพาท
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมของปตท.สผ.แบ่งเป็ นสอง
ประเภท คือปั จจัยเสี่ยงภายใน และปั จจัยเสี่ยงภายนอก
1.1

ปั จจัยเสี่ยงภายใน
1.1.1

ความเสี่ยงในการลงทุนในโครงการใหม่
ปตท.สผ. มี นโยบายขยายการลงทุน ทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ โดยพิจ ารณา
โครงการที่มีศกั ยภาพและสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ โดยการเร่งขยายการลงทุนในพื ้นที่เป้าหมายหลัก ทังใน
้
ด้ านการสํารวจและการเข้ าซื ้อหรื อควบรวมกิจการ ที่เน้ นการแสวงหาสินทรัพย์ที่อยู่ในช่วงเริ่ มการผลิตหรื อ
ในช่วงพัฒนาเพื่อให้ สามารถเพิ่มกําลังการผลิตและปริ มาณสํารองได้ ทนั ที อย่างไรก็ตาม การลงทุนใหม่ ๆ
อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ ้น ดังนันในการลงทุ
้
นแต่ละครัง้ จึงมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงโดยพิจารณา
ปั จจัยความเสี่ ยงต่าง ๆ ทัง้ ทางด้ านศักยภาพของแหล่งปิ โตรเลี ยม ลักษณะและขนาดของโครงการ
การได้ มาซึ่งแหล่งปิ โตรเลียมและปริ มาณสํารองเพิ่มเติม การดําเนินการ ความสามารถของผู้ดําเนินการ
เงื่ อนไขและความชัดเจนของการแบ่ง ผลประโยชน์ และการปฏิ บตั ิตามข้ อสัญญา สภาพทางภูมิศาสตร์
ความมั่น คงทางด้ า นการเมื อ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างประเทศ เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ และการเงิ น
เพื่อนํ ามาประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกโครงการ รวมทังได้
้ มีการหามาตรการป้องกันและบริ หาร
ความเสี่ ย งที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น ล่ ว งหน้ า และชดเชยความเสี่ ย งเหล่ า นี ไ้ ว้ ใ นกระบวนการวิ เ คราะห์
ผลตอบแทนจากการลงทุน
กระบวนการที่ ใ ช้ พิ จ ารณาการลงทุ น คื อ กระบวนการการกลั่น กรองการลงทุน ที่ มี
การพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงอย่างละเอียด โดย ปตท.สผ. มีระบบการพิจารณาการลงทุนในโครงการ
ใหม่อย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการกลัน่ กรองโอกาสการลงทุนเบื ้องต้ น (Early Opportunity Review
Committee) เพื่อให้ การขยายการลงทุนเป็ นไปตามทิศทางและแนวนโยบายการลงทุนตามแผนของบริ ษัท
โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้ านต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมต่อการลงทุนในประเภทธุรกิจ และ
เทคโนโลยี ทงั ้ ที่ เป็ น Conventional และ Unconventional โดยการลงทุนในโครงการใหม่ทุกโครงการ
ตลอดจนการร่ วมทุน Farm-in และ Farm-out จะต้ องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการกลัน่ กรองโอกาส
การลงทุนเบื ้องต้ นและคณะกรรมการผู้บริ หารระดับสูง (Management Committee) ก่อนเข้ าขออนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แล้ วจึงเข้ าพิจารณาในคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่ออนุมตั ใิ นลําดับขันสุ
้ ดท้ าย
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1.1.2 ความเสี่ยงในการสํารวจ
การสํารวจเพื่อหาแหล่งปิ โตรเลียมใหม่ ๆ มีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งในธุรกิจสํารวจ
และผลิตปิ โตรเลียมซึ่งเป็ นธุรกิจที่มีโอกาสให้ ผลตอบแทนค่อนข้ างสูง แต่ก็เป็ นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงด้ วย
เช่นกัน อย่างไรก็ ตาม การมี ข้อมูลเชิงเทคนิคได้ แก่ผลการวิเคราะห์ทางธรณี ฟิสิกส์ ธรณี วิทยา และผล
การศึกษาทางวิศวกรรมที่มีคณ
ุ ภาพที่เหมาะสมอย่างเพียงพอทําให้ มีความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับแหล่ง
กักเก็บปิ โตรเลียมมากขึ ้น ทําให้ สามารถลดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของการสํารวจลงมาอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
ปั จจัยที่เป็ นความเสี่ ยงที่สําคัญเกี่ ยวกับการสํารวจปิ โตรเลี ยม ซึ่งต้ องเน้ นการศึกษาและ
วิเคราะห์ เพื่อทําความเข้ าใจในรายละเอียดก่อนพิจารณาลงทุนในโครงการสํารวจปิ โตรเลียม ประกอบด้ วย
(1)
การประเมินความเสี่ยงในการพบแหล่งปิ โตรเลียมหรื อโอกาสของการพบแหล่ง
ปิ โตรเลียม
(2)

การประเมิ นขนาดแหล่งปิ โตรเลี ยมหรื อการประเมิ นปริ ม าณสํารองปิ โตรเลี ยม

(Resources) ที่อยูใ่ นพื ้นที่เป้าหมาย
(3)

ค่าใช้ จ่ายในการสํารวจแหล่งปิ โตรเลียมได้ แก่การขุดเจาะเพื่อการสํารวจที่อาจมี

ความไม่แน่นอนทางธรณีวิทยาทําให้ อาจมีคา่ ใช้ จา่ ยสูงขึ ้น
เพื่อลดความเสี่ยงทังสามประการให้
้
สมั ฤทธิ์ผลโดยบริ ษัทได้ มีการพิจารณาการวางแผน
โครงการสํ ารวจอย่างรอบคอบในช่วงการวางแผนงานประจําปี (Exploration Portfolio Review) ทังนี
้ ้
เพื่อประโยชน์ในการใช้ งบประมาณที่มีจํากัดให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และให้ ความสําคัญใน
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในด้ านการสํารวจ การจัดการบริ หารและจัดการความรู้ เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ และจัดการพัฒนาฐานข้ อมูลการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมให้ ใช้ ประโยชน์ได้ มากขึ ้นโดยจัดเก็บ
Best Practice และ Lessons Learned ที่ได้ จากการปฏิบตั ิงานในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ พนักงานได้ ศกึ ษา
นําไปเรี ยนรู้และเป็ นแนวทางปฏิบตั งิ านต่อไป
อี ก ทัง้ เพื่ อ ให้ ก ารสํ า รวจสามารถดํ า เนิ น การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ปตท.สผ.มี ร ะบบ
การป้องกันความเสี่ ยงในการพิจารณาทางเทคนิคโดยผ่านคณะทํ างานกลั่นกรองการประเมินคุณภาพ
โครงการลงทุน (Quality Assurance Review Team – QART) ในโครงการลงทุนใหม่และโครงการสํารวจ
ปิ โตรเลี ยม ซึ่ง คณะกรรมการชุดนี ม้ ี หน้ าที่ กลั่น กรองและประเมิน คุณ ภาพโครงการสํารวจปิ โตรเลี ยมที่
ครอบคลุมประเด็นสําคัญทางเทคนิคและความไม่แน่นอนทางด้ านธรณีวิทยา ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานและ
สอดคล้ องกับกระบวนการดําเนินงานของบริษัท
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1.1.3 ความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ
บริ ษัทมีความเสี่ยงภายใต้ การพัฒนาโครงการที่เกิดขึน้ ได้ แก่ ความล่าช้ าและค่าใช้ จ่าย
เกินวงเงินงบประมาณ ดังนันจึ
้ งกําหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้ สามารถดําเนินโครงการได้
ตามคุณภาพงานที่ต้องการ ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนด ดังนี ้
(1) ด้ า นการบริ ห ารโครงการ ให้ ค วามสํ าคัญ ต่อ การกํ า หนดนโยบาย โครงสร้ าง
การบริ หารโครงการ การวางแผนโครงการ และการออกแบบระบบวิศวกรรมที่เหมาะสม การบริ หารสัญญา
จัดซื ้อจัดจ้ าง การติดตามควบคุมการก่อสร้ าง ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ มนั่ ใจว่าสามารถดําเนินโครงการได้ ทันตาม
กําหนด โดยพยายามควบคุมค่าใช้ จา่ ยให้ อยูใ่ นงบประมาณที่กําหนด
(2)

ด้ า นบุ ค ลากรและระบบงาน ให้ ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ าน

การบริ ห ารโครงการ รวมถึ ง การเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อ รองรั บ การแข่ง ขันเพื่ อให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บุค ลากรที่ มี
ประสบการณ์ อี กทัง้ การแลกเปลี่ ยนข้ อมูลและประสบการณ์ ใ นโครงการต่าง ๆ ที่ ผ่านมา พร้ อมทัง้
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุ งวิธีการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกระบวนการควบคุมมาตรฐาน การ
พัฒนาโครงการของบริ ษัท หรื อ Project Realization Process เพื่อให้ แน่ใจว่าโครงการบรรลุเป้าหมายทังใน
้
ด้ านความปลอดภัย คุณภาพ งบประมาณ และกําหนดเวลาแล้ วเสร็ จของโครงการ
(3)

ด้ านสัญญา เนื่องจากการพัฒนาโครงการนันจํ
้ าเป็ นต้ องทํางานร่ วมกับผู้รับเหมา

เพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ ดังนัน้ ปตท.สผ. จึงให้ ความสําคัญแก่การร่างและกําหนดเงื่อนไขสัญญา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการและลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของสัญญา
และกรณี พิพาทกับคูส่ ญ
ั ญา ความเสี่ยงเหล่านี ้สามารถควบคุมได้ โดยเริ่ มจากการเจรจา ซึ่งต้ องใช้ ความรู้
ความสามารถจากบุคลากรในหน่วยงานต่างๆที่ เกี่ ยวข้ องอาทิเช่น ฝ่ ายวิศวกรรมก่อสร้ าง ฝ่ ายจัดหา
ฝ่ ายการเงินและบัญชี ฝ่ ายกฎหมาย นอกจากนี ้ การบริ หารสัญญาที่รอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงและ
ความเสียหายที่อาจเกิดจากความล่าช้ าของงานซึ่งจะกระทบต่อแผนการดําเนินงานและผลประกอบการ
ของบริ ษัทโดยภาพรวม
1.1.4 ความเสี่ยงในการผลิต
ความเสี่ ยงทางด้ านการผลิตอันมี สาเหตุม าจากการออกแบบระบบการผลิตที่ผิดพลาด
และการปฏิบตั งิ านที่ผิดพลาด อาทิไม่ได้ บํารุงรักษาอุปกรณ์ตามเวลาที่เหมาะสมส่งผลให้ การผลิตไม่เป็ นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนด
ในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งทางด้ า นกระบวนการผลิ ต บริ ษั ท ให้ ความสํ า คั ญ ตัง้ แต่
การออกแบบโครงสร้ างแท่นผลิต ระบบการผลิตรวมถึงระบบควบคุมด้ านการผลิต ระบบการบํารุงรักษาเชิง
ป้องกัน การซ่อมบํ ารุ ง รั กษาและได้ นําระบบการบริ หารจัดการ เพื่ อปรั บปรุ ง ความเชื่ อมั่นของอุปกรณ์
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การผลิต (Asset Reliability & Integrity Management System - ARIMs) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ
ปฏิ บัติง านเพื่ อความเป็ นเลิ ศ โครงการ ARIMs นี ม้ ี วัตถุประสงค์ เ พื่ อลดการสูญ เสี ยจากการผลิตอัน
เนื่ องมาจากอุปกรณ์ เ สี ยหายหรื อเสื่ อมสภาพ นอกจากนี ้ ยัง เพิ่ม ประสิทธิ ภ าพในการบริ ห ารจัดการ
การบํ า รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น และการตรวจสอบ โดยมี เ ป้ า หมายสํ า คัญ คื อ ไม่ มี ก ารหยุด ผลิ ต เนื่ อ งจาก
ความบกพร่ องของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ไม่สามารถคาดเดาหรื อทํานายได้ (Zero Unplanned Shutdown) ส่วน
ในด้ านบุคลากรเพื่อการปฏิบตั ิงานนันได้
้ จดั ทําขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน คู่มือปฏิบตั ิงาน พร้ อมทังฝึ
้ กอบรม
เจ้ าหน้ าที่ให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าใจมีความรู้ ความสามารถและปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
บริ ษั ท ได้ มี ก ารจั ด ตัง้ คณะกรรมการพิ จ ารณาความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ ให้
ปตท.สผ. มีการบริ หารความเสี่ ยงด้ านการปฏิ บตั ิการทังในด้
้ านเทคนิค ด้ านสัญญาและ งานสนับสนุน
การปฏิบตั กิ ารของโครงการต่าง ๆ ในภาพรวมให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
1.1.5 ความเสี่ยงในด้ านการตลาดและการจําหน่ ายปิ โตรเลียม
เนื่ อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษั ท เป็ นก๊ าซธรรมชาติ ซึ่ ง ต้ องพึ่ ง พาตลาด
ภายในประเทศเป็ นหลัก หากความต้ องการใช้ ก๊าซธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผล
กระทบต่อรายได้ ของบริ ษัท ดังนันจึ
้ งมี นโยบายขยายการลงทุนในโครงการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมใน
ต่างประเทศ เช่น การลงทุนในโครงการที่ผลิตนํ ้ามันดิบอัน ได้ แก่ โครงการมอนทารา โครงการแคนาดา
ออยล์ แซนด์ เคเคดี และโครงการในประเทศโมซัมบิก ซึ่งมีปริ มาณสํารองก๊ าซธรรมชาติขนาดใหญ่ และ
สามารถผลิต LNG ได้ ซึ่งถื อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงแทนที่ จะพึ่งพาการจํ าหน่ายก๊ าซธรรมชาติ
ภายในประเทศเพียงอย่างเดียว นอกจากนัน้ ปตท.สผ. ยังได้ ศึกษาการพัฒนาแหล่งก๊ าซขนาดเล็ก ด้ วย
เทคโนโลยี FLNG (Floating Liquefied Natural Gas Production) ซึ่งเป็ นการแปรสภาพก๊ าซธรรมชาติให้
กลายเป็ นของเหลวบนเรื อแล้ วขนส่งทางเรื อไปยังตลาด ทําให้ การพัฒนาแหล่งก๊ าซธรรมชาติขนาดกลาง
และเล็กมี ความคุ้มค่าในเชิงพาณิ ช ย์ มากยิ่งขึน้ ซึ่ง ก๊ าซธรรมชาติเป็ นเชื อ้ เพลิงสะอาดและยังมี ปริ มาณ
สํารองทัว่ โลกอยู่เป็ นจํานวนมาก โดยสามารถเสริ มสร้ างความมัน่ คงด้ านพลังงานให้ แก่ประเทศซึง่ สอดรับ
กับแผนการนําเข้ า LNG ของ ปตท. ในอนาคต
ในส่ ว นของการจํ า หน่ า ยก๊ าซธรรมชาติ ใ นประเทศซึ่ ง มี ลูก ค้ า รายใหญ่ คื อ ปตท. นัน้
ปตท.สผ. ได้ ทํ าสัญ ญาซื อ้ ขายก๊ า ซธรรมชาติ กับ ปตท. เป็ น สัญ ญาระยะยาว มี อายุสัญ ญาประมาณ
25 – 30 ปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันจะเกิดจากผู้ซื ้อไม่รับซื ้อก๊ าซธรรมชาติ ในสัญญาจึงระบุให้ ผ้ ซู ื ้อรับ
ก๊ าซธรรมชาติตามปริ มาณการซื ้อขันตํ
้ ่าต่อปี ไว้ หากผู้ซื ้อไม่สามารถรับก๊ าซธรรมชาติได้ ตามที่ตกลงไว้ ใน
สัญญา จะต้ องชําระค่าก๊ าซธรรมชาติในส่วนที่ไม่รับให้ แก่ ปตท.สผ. ซึง่ เป็ นการประกันรายได้ สว่ นหนึง่
เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ
ปตท.สผ.ได้ ติดตามแนวโน้ มเศรษฐกิ จและความต้ องการพลังงานอย่างต่อเนื่ อง โดยได้ ประสานงานกับ
ปตท.และหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อร่ วมกันวางแผนการจัดหาพลังงานและจัดทําแผนการพัฒนา
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โครงการแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาและเพิ่มปริ มาณสํารองจากโครงการต่างๆให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
พลังงานของประเทศทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
1.1.6 ความเสี่ยงในด้ านขีดความสามารถขององค์ กร
บุคลากรและกระบวนการธุรกิจเป็ นส่วนประกอบหลักในการกําหนดขีดความสามารถที่จะ
นําความสําเร็ จมาสูอ่ งค์กร ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นคือ บริ ษัทไม่สามารถรักษาบุคลากรหลักให้ ทํางานกับ
บริ ษัทต่อไปได้ ดังนัน้ ปตท.สผ. ได้ เล็งเห็นว่าควรมีการเร่ งพัฒนาด้ านการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี
ด้ านการพัฒ นาระบบกระบวนการทํ างาน และการพัฒ นาด้ านบุคลากร เพื่ อส่ง เสริ ม และสนับ สนุนให้
การขยายกิจการประสบความสําเร็ จและบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
(1) การเร่ งพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความสามารถด้ านงานวิจยั พัฒนาของ
องค์กร ให้ สอดคล้ องกับแผนการเติบโตของบริ ษัทโดยจัดทําแผนการพัฒนาขีดความสามารถและเทคโนโลยี
เพื่ อรองรั บงานสํ าคัญที่ มีผลกระทบต่อเป้าหมายการเจริ ญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ อี กทัง้ ยังดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องในการสร้ างและพัฒนาศูนย์ความเป็ นเลิศ (Center of Excellent หรื อ COE) โดยได้ มี
การวางแผนงานที่ชดั เจน มุง่ เน้ นการสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ใน 7 ด้ านหลัก ที่มีความสําคัญเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ขององค์กรดังต่อไปนี ้

(2)

•

Exploration

•

Production

•

Deepwater

•

Unconventional

•

Capital Project Management

•

Merger and Acquisition (M&A)

•

Health Security and Environment

ด้ านการพัฒนาระบบ กระบวนการทํางาน และโครงสร้ างองค์กรให้ สอดคล้ องกับ

กลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่จะมีการลงทุนและดําเนินงานในต่างประเทศมากขึ ้น เช่น โมเดลสําหรับการดําเนิน
ธุรกิ จ ในต่างประเทศ อี กทัง้ ยังได้ พัฒ นาและปรับปรุ ง กระบวนการพัฒ นาธุรกิจ รวมถึงการบูรณาการที่
สืบเนื่องจากการเข้ าซื ้อและการควบรวมกิจการ (M&A Pre-Deal and Post-Deal Integration) เพื่อให้ เกิด
ความชัด เจนในการปฏิ บัติ ง าน และสามารถดํ า เนิ น การควบรวมกิ จ การได้ อ ย่ า งราบรื่ น นอกจากนัน้
ปตท.สผ. ยังได้ ปรับปรุงการจัดการงานบริ หารทัว่ ไปในสํานักงาน สําหรับโครงการในต่างประเทศ เพื่อให้ เกิด
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ความชัดเจนในเรื่ องบทบาทหน้ าที่ และความรั บผิดชอบในการทํางานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานกลางที่
สํานักงานใหญ่กบั โครงการในต่างประเทศ รวมทังเพิ
้ ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริ หารงาน
(3)

จัดทําแผนวิเคราะห์อตั รากําลัง สรรหาและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ ได้ คนตรงตาม

คุณ ลัก ษณะ และเร่ ง พัฒ นาขี ด ความสามารถของพนัก งานตามระดับ งาน โดยการนํ า Competency
Management System มาใช้ ในการพัฒนาพนักงานในสายวิชาชีพต่าง ๆ อย่างเป็ นรู ปธรรม พร้ อมทังได้
้ มี
การใช้ ระบบการพัฒนาวิชาชีพพนักงานในสายเทคนิค (Technical Career Ladder - TCL) ซึ่งช่วยพัฒนา
บุคลากรให้ สามารถเติบโตในสายอาชีพเทคนิคเทียบเท่าระดับบริ หาร และระบบการพัฒนาพนักงานให้ มี
ความพร้ อมและสามารถปฏิบตั ิงานและตัดสินใจเองได้ เร็ วขึ ้น (Accelerated Development Program ADP) รวมถึงจัดทํ าแผน Talent Management เพื่ อพัฒนากลุ่มพนักงานที่ มี ศกั ยภาพสูง เพื่ อให้ มี
ความพร้ อมที่จะไปรับผิดชอบงานในระดับที่สงู ขึ ้น และจัดทําแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมใน
การดํารงตําแหน่งระดับผู้บริ หารและเที ยบเท่า เพื่ อทดแทนผู้บริ หารที่เกษี ยณอายุหรื อการเพิ่มตําแหน่ง
บริ หารที่เกิดจากการเติบโตขององค์กร ตลอดจนการคัดสรร Technical Partner เพื่อการศึกษาเรี ยนรู้และ
เสริ มจุดแข็ง เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจสําหรับความต้ องการความรู้เฉพาะด้ านเป็ นพิเศษ
1.1.7 ความเสี่ยงในด้ านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
เนื่องจาก ปตท.สผ. และบริ ษัทในเครื อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ซึง่ มีปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลาย รวมถึงความเสี่ยงในด้ านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
(SSHE) ซึ่งเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่มาจากทังปั
้ จจัยภายในและภายนอกอีกทังความเสี
้
ยหายอาจมีความรุ นแรง
มากน้ อยต่างกันไป
ปตท.สผ.ตระหนักถึงปั จจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ จึงได้ มีการกํ าหนด
นโยบายด้ านความปลอดภัย มั่นคง อาชี วอนามัย และสิ่งแวดล้ อมอย่างชัดเจน และมี ระบบการบริ หาร
จัดการด้ านความปลอดภัยฯ (SSHE Management System - SSHE MS) เพื่อใช้ เป็ นบรรทัดฐานการ
ดํ า เนิ น งานอย่ า งปลอดภั ย ขององค์ ก ร ซึ่ ง มุ่ ง เน้ นการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานด้ า น
ความปลอดภัยของบุคคล และความปลอดภัยเชิงวิศวกรรมและกระบวนการผลิต ทังนี
้ ้ SSHE MS มี
การทบทวนและปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาให้ ดี ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ มุ่ ง สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ใน
การปฏิบตั ิงานเพื่อให้ สามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างมัน่ คงและมีประสิทธิภาพ อีกทังยั
้ งเป็ นการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพให้ ปตท.สผ. เป็ นองค์กรสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมระดับประเทศที่น่าเชื่อถือปลอดภัยและเติบโต
อย่างยัง่ ยืน รวมทังการเสริ
้
มสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ผ่านเจตนารมณ์ของผู้บริ หารและการมีส่วน
ร่วมของบุคคลากร และการตรวจสอบด้ านความปลอดภัยฯ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานให้
เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อีกทังยั
้ งมีการสื่อสารเพื่อเตือนภัย ในเรื่ องความปลอดภัยตามสถานการณ์ที่
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มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ การแพร่ ระบาดของโรคและเหตุการณ์ ความไม่สงบ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
ยิ่งไปกว่านัน้ ปตท.สผ. ได้ คํานึงถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development)
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและคุณ ภาพชี วิ ต การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ง ยื น และการอนุ รั ก ษ์
สิ่ง แวดล้ อม ควบคู่กับการตอบสนองความต้ องการพลัง งานของประเทศ โดยในปี 2556 เป็ นปี แรกที่ มี
การจัดทํ าแผนงานและกํ าหนดตัวชี ว้ ัดทางด้ านการพัฒนาอย่างยั่งยื นมาใช้ อย่างเป็ นรู ปธรรมเพื่ อบรรลุ
เป้าหมายในการเป็ นบริ ษัทที่ ไ ด้ รับการคัดเลื อกเป็ นสมาชิกในกลุ่มดัชนี แห่ง ความยั่งยื น (Dow Jones
Sustainability Indices - DJSI) ในปี 2557 นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้ รับรางวัลการปรับปรุ งผล
การดําเนินงานยอดเยี่ยมในปี ที่ผ่านมาทางด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึง่ เป็ น 1 ใน 7 บริ ษัทใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จาก Carbon Disclosure Project (CDP) อีกทัง้ ปตท.สผ. ยังได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนภายใต้ Executive Board ของ United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) ในกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อมีสิทธิ์ในการซื ้อขายคาร์ บอนเครดิตในตลาดโลกแล้ วสืบเนื่อง
จากโครงการเอส 1 ที่ ส ามารถนํ า ก๊ าซส่วนเกิ นจากกระบวนการผลิ ตปิ โตรเลี ยมที่ ปกติ ถูก เผาทิ ง้ มาใช้
ประโยชน์ ณ แหล่งผลิตปิ โตรเลียมเสาเถียร-เอ จังหวัดสุโขทัย
1.1.8 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น ประกอบด้ ว ย ความเสี่ ย งของคู่สั ญ ญาและความเสี่ ย งด้ า น
สภาพคล่อง โดยในด้ านความเสี่ ยงของคู่สัญ ญา กลุ่ม บริ ษัทมี นโยบายให้ ทําธุ รกรรมกับคู่ค้าที่ มี ระดับ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ อยู่ใ นเกณฑ์ ที่ ดี เ ท่ า นัน้ โดยผลิ ต ภัณ ฑ์ ส่ ว นใหญ่ นัน้ จะขายให้ กับ บริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่ของ ปตท.สผ. นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทได้ มีการประเมินความเสี่ยงของคูส่ ญ
ั ญาซึ่ง
รวมถึงคู่สญ
ั ญาในการรั บฝากเงิน และคู่สญ
ั ญาในการเข้ าทําสัญญาอนุพนั ธ์ ทางการเงินอย่างถี่ ถ้วนและ
ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องนันคื
้ อความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริ ษัทไม่สามารถจัดหาเงินทุน
หมุนเวียนมาใช้ ในการดําเนินธุรกิจได้ ดังนันทางกลุ
้
ม่ บริ ษัทได้ มีการบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องโดยมี
การจัดทําประมาณการเงินสด และการปรับปรุ งข้ อมูลประมาณการทางการเงินอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการ
จัดทําโครงการกู้เงินระยะสัน้ เพื่อเป็ นช่องทางในการเข้ าถึงตลาดทุนภายในประเทศ และการจัดทําวงเงิน
สินเชื่อทังแบบมี
้
และไม่มีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์ตา่ งๆ
1.1.9 ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นหลักที่มีอิทธิพลอย่ างมีนัยสําคัญต่ อบริษัทและผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
บริ ษั ท ปตท. จํ า กัด (มหาชน) “ปตท.” เป็ น ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ถื อ หุ้น ในสัด ส่ ว นร้ อยละ
65.286% ของจํ า นวนหุ้นที่ มี สิ ท ธิ ออกเสี ยงและจํ าหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ ปตท.สผ.อย่างไรก็ ตาม
การที่ ปตท. เป็ นบริ ษัทจดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยซึ่ง ต้ อ งปฏิ บัติต ามกฎหมายที่
ส่วนที่ 1 หน้ า 68

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ การทํารายการระหว่างกันรวมถึงกฎเกณฑ์
อื่น ๆ ที่ กําหนดขึน้ เพื่ อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึงการที่ ปตท. มี ผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ที่มี
อํานาจควบคุมเป็ นหน่วยงานของรัฐ คือ กระทรวงการคลัง ทําให้ ปตท. ต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎเกณฑ์
้
ต่าง ๆ ที่กําหนดโดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ( สคร .) เช่น ในเรื่ องการแต่งตังถอดถอน
กรรมการซึง่ จะต้ องพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ อย่างเคร่ งครัด การใช้ สิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่ ปตท. ถือหุ้นก็ต้องสอดคล้ องกับมติคณะกรรมการ และนโยบายของ ปตท. ด้ วย
ทังนี
้ ้ ปตท.สผ. ได้ กําหนดมาตรการบริ หารจัดการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วน
น้ อย เช่น การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทังการเปิ
้
ดเผย
ข้ อมูลการทํารายการระหว่างกันอย่างเคร่ งครัดตามที่กฎหมายกําหนด และในกรณีที่ขนาดของรายการระหว่าง
กันมีนยั สําคัญต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อ
หุ้นส่วนน้ อยเสนอระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังจาก
้
ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามในที่ประชุมอย่างเต็ม ที่ และบันทึกสาระสํ าคัญ ไว้ ใ น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังจัดให้ มีกิจกรรมพบผู้ถือหุ้นของหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ การจัดทํา PTTEP newsletter ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และ
กิ จ กรรมอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ผ้ ู ถื อ หุ้น โดยเฉพาะผู้ถื อ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยได้ มี ค วามเข้ า ใจที่ ถูก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทาง
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และมีข้อมูลที่จําเป็ นต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ของ ปตท.สผ.
โดยสรุ ปในฐานะที่ ปตท.สผ. และปตท.เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ซึ่งถูก
กํากับดูแลอย่างเข้ มงวดและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ตา่ งๆอย่างเคร่ งครัด รวมถึงได้ กําหนดแนวทางดําเนินการ
ในปั จ จุบัน ที่ ก ล่า วข้ างต้ น แล้ ว ดัง นัน้ ความเสี่ ยงในเรื่ อ งนี จ้ ึง ได้ รับ การจัดการอย่ างเหมาะสมและไม่ มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
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1.2

ปั จจัยเสี่ยงภายนอก
1.2.1 ความเสี่ยงในด้ านการเมืองในประเทศที่เข้ าไปลงทุน
ตามนโยบายขยายการลงทุนไปต่างประเทศของปตท.สผ. เพื่ อรองรั บการขยายตัวทาง
พลังงานของตลาดในประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทในระยะยาวนัน้ ปตท.สผ.
มุ่งเน้ นการขยายการลงทุนในพื น้ ที่เป้าหมายหลักที่มีความสํ าคัญในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งประเทศเหล่านี อ้ าจมี
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยพื ้นที่การดําเนินธุรกิจของปตท.สผ.ในต่างประเทศได้ ถกู แบ่งเป็ น 4 พื ้นที่
หลัก ได้ แก่ เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ออสตราเลเชี ย อเมริ กาเหนื อ แอฟริ กาและตะวันออกกลาง ดังนัน้
บริ ษัทจึงตังที
้ มงานที่รับผิดชอบติดตามข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเหล่านันอย่
้ างใกล้ ชิด และจัดให้ มีบท
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ละความเสี่ ย งทางภู มิ รั ฐ ศาสตร์ เ ป็ น ระยะ ในปี ที่ ผ่ า นมาทางปตท.สผ.ได้ ทํ า
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับทางบริ ษัทอันเนื่องมากจากผลของความหลากหลายใน
เชิ ง ภู มิ รัฐ ศาสตร์ ข องแต่ล ะพื น้ ที่ ซึ่ง เกี่ ย วกับ ประเด็น เสถี ยรภาพและความมั่น คงของรั ฐ ภาพรวมของ
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เศรษฐกิ จ กฎหมายและข้ อ บัง คับและความปลอดภัย ซึ่ ง จากผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า กลุ่ม ประเทศที่ มี
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ค่อนข้ างสูงได้ แก่ประเทศที่ อยู่ในแอฟริ กาและตะวันออกกลาง การประเมิน
ความเสี่ยงที่ครบถ้ วนจะเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ ้น สถานการณ์จะ
ถูกวิเคราะห์เป็ น Scenario ต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประเมินความเสี่ยงเพื่อ
ดูแลการลงทุน ตลอดจนความปลอดภัยของพนักงานที่ประจําอยูใ่ นแต่ละประเทศ และยังได้ ใช้ การวิเคราะห์
ดังกล่าวจัดทําเป็ น Risk Rating Score เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในโครงการใหม่
นอกจากนัน้ บริ ษัทยังประสานอย่างใกล้ ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยในประเทศที่ไป
ลงทุนและสนใจจะลงทุนด้ วย เพื่อส่งเสริ มความสัมพันธ์ ที่ดี และเพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าการดําเนินงานของ
ปตท.สผ.นันได้
้ รับการสนับสนุนจากรัฐ รวมถึงได้ ดําเนินไปตามแนวนโยบายของประเทศเช่นกัน
1.2.2 ความเสี่ยงในด้ านกฎหมายและข้ อกําหนด
ความเสี่ยงในด้ านการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกิดจากการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อกับการดําเนินงานของบริ ษัท ซึ่งอาจส่งผลให้ บริ ษัทถูกลงโทษทังทางด้
้
านการเงิน เช่น การปรับและ
การดําเนินงาน อาทิถกู พักหรื อเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการ รวมทังอาจส่
้
งผลต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ ของบริ ษัท ดังนันเพื
้ ่อบริ หารจัดการความเสี่ยงในด้ านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ปตท.สผ. ได้
จัดตังฝ่
้ ายกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department) โดยเป็ นหน่วยงานกลางในการกํากับ
ดูแลการปฏิ บตั ิตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ในกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กับ
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานว่ากลุ่ม ปตท.สผ. มี การดํ าเนิ นงานตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องอย่าง
ครบถ้ วนด้ วยความเรี ยบร้ อย โดยหน้ าที่ของฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์มีรายละเอียดตามข้ อ 11.2
1.2.3 ความเสี่ยงทางด้ านราคานํา้ มันและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม
ในปี 2556 ราคานํ ้ามันมีความผันผวนโดยราคานํ ้ามันดิบเบรนท์อยู่ในช่วงราคา ประมาณ
97 ถึง 119 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล ทังนี
้ ้ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. อิงอยู่กบั ราคานํ ้ามันใน
ตลาดโลก ซึ่งมีความผันผวนที่เกิดจากหลายปั จจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ อาทิ อุปสงค์และอุปทานของตลาด
เสถียรภาพทางการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ นโยบายการกําหนดสัดส่วนการผลิตนํ ้ามันของ
ประเทศในกลุ่มโอเปค ปริ มาณนํ ้ามันสํารองในแต่ละประเทศ รวมถึงภาวะภูมิอากาศของโลกที่แปรเปลี่ยน
ในแต่ละฤดูกาล ดังนันการเปลี
้
่ยนแปลงของราคานํ ้ามันซึ่งมีผลมาจากสาเหตุดงั กล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อ
รายได้ ของบริ ษัท และอาจส่งผลต่อการวางแผนใช้ เงินลงทุนในโครงการต่าง ๆ
ทังนี
้ ้ผลจากปั จจัยดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงของราคานํ ้ามันในตลาดโลกจึงมี ผลกระทบ
โดยตรงต่อราคานํ ้ามันดิบและคอนเดนเสทของบริ ษัทในทันที โดยในขณะที่ราคาขายก๊ าซธรรมชาติซ่งึ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ หลักของบริ ษัทมี โครงสร้ างสูตรราคาซื อ้ ขายที่มี กลไกของการป้องกันความผันผวนของราคา
นํ ้ามัน (Natural Hedge) อยู่ แต่เมื่อราคานํ ้ามันอ้ างอิงมีการเปลี่ยนแปลง ราคาก๊ าซธรรมชาติก็จะปรับไปใน
ส่วนที่ 1 หน้ า 70

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ทิศทางเดียวกัน ทังนี
้ ้ การซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติจะมีการปรับราคาเป็ นระยะ เช่น ทุก 6 หรื อ 12 เดือน เป็ นต้ น
ตามแต่ที่ได้ กําหนดไว้ ในสูตรราคาของแต่ละโครงการ ซึง่ จะทําให้ ราคาก๊ าซธรรมชาติมีความมัน่ คงทางราคา
มากกว่านํ ้ามันดิบและคอนเดนเสท
ดัง นัน้ ปตท.สผ.จึ ง ดํ า เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งทางราคา โดยจัด ให้ มี ก ารวิ เ คราะห์
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคานํ ้ามันที่ระดับราคาต่าง ๆ ต่อรายได้ และกําไรของบริ ษัทเป็ นประจํา
ทุก ปี เพื่ อ วางแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งราคานํ า้ มัน โดยแผนดัง กล่ า วจะต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและคณะกรรมการของบริ ษั ท รั บ ทราบ เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ บ ริ ษั ท
ดําเนินการต่อไป
1.2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ตังแต่
้ วันที่ 1 มกราคม 2554 บริ ษัทได้ กําหนดใช้ Functional Currency เป็ นสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สรอ. ในการรายงานระบบ IFRS ซึ่ง เป็ น สกุล เงิ น หลักที่ ใ ช้ อ้า งอิง ในการซื อ้ ขายผลิ ตภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียม อาทิเช่น นํ ้ามันดิบและก๊ าซธรรมชาติซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท อย่างไรก็ดี กระแสเงินสด
ของบริ ษัทยังมี ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของค่าเงิ นสกุลเงิ นบาทเทียบกับสกุลเงิ นดอลลาร์ สรอ.
เนื่องจากกระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ ของบริ ษัทเป็ นสกุลเงินบาทที่อ้างอิงสกุลเงิ นดอลลาร์ สรอ. กล่าวคือ
ราคาขายนํ ้ามันดิบซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทได้ มีสตู รราคาอ้ างอิงกับราคานํ ้ามันดิบในตลาดโลกซึ่ง
ซื อ้ ขายกัน เป็ น สกุล เงิ น ดอลลาร์ สรอ. แต่เ นื่ อ งจากลู ก ค้ า หลัก ของบริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ประเทศไทย จึงทําการชําระค่านํ ้ามันดิบดังกล่าวเป็ นสกุลเงินบาทเทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ซึ่งได้ จาก
สูตรราคาขายที่ ไ ด้ อ้างอิ ง กับราคานํ า้ มัน ดิบในตลาดโลก แต่ใ นทางกลับกัน บริ ษัท มี ภ าระค่าใช้ จ่ายใน
การดําเนินงานรวมถึงเงินลงทุนหลัก ๆ เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. แต่ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายสินค้ า
และการชํ า ระค่า ใช้ จ่ า ยหรื อ เงิ น ลงทุ น มิ ไ ด้ เ กิ ด ขึ น้ ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย ง
ด้ านกระแสเงินสดจากความผันผวนของค่าเงินสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. บริ ษัทจึงได้ มี
การบริ หารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการพิจารณาเข้ าทําธุรกรรมสัญญาซื ้อขายหรื อสัญญาสิทธิที่จะซื ้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward และ Option) โดยอ้ างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ในการรับชําระค่า
สินค้ าที่เป็ นสกุลบาทที่กล่าวถึงข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ การกํ าหนดใช้ Functional Currency เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ยังส่งผลให้ ผล
การดําเนินงานทางการเงินของบริ ษัทได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินสกุลเงินบาทเทียบกับสกุล
เงินดอลลาร์ สรอ. อันเนื่องมาจากการที่ต้องแปลงค่าสินทรัพย์ซงึ่ รวมถึงเงินสดคงเหลือและหนี ้สิ ้นที่เป็ นสกุล
เงินบาทให้ เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ในทุกรอบบัญชี โดยบริ ษัทได้ มีการบริ หารความเสี่ยงดังกล่าวโดย
พิ จ ารณาสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสมระหว่ า งสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิ น ที่ เ ป็ นสกุ ล เงิ น บาทของบริ ษั ท และได้ มี
การพิจารณาเข้ าทํา Cross Currency Swap สําหรับเงินกู้หรื อตราสารหนี ้สกุลเงินบาท เพื่อเปลี่ยนและ
กํ า หนดอัต ราดอกเบี ย้ จ่ า ย และเงิ นต้ น ที่ ครบกํ า หนดชํ า ระคื น ให้ อ ยู่ใ นสกุล เงิ น ดอลลาร์ สรอ. เพื่ อ ลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนไปของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.
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นอกจากนี ้ ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัทยังได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.ต่อสกุลเงินดอลลาร์ แคนาดา เนื่องจาก PTTEP CA ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ย่อยที่ดําเนินโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ใช้ สกุลเงินดอลลาร์ แคนาดา เป็ นสกุลเงินหลักในการ
ดําเนินงาน แต่มีภาระเงินกู้สว่ นใหญ่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ทําให้ PTTEP CA มีกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่
รับรู้จากการแปลงค่าภาระหนี ้สิ ้นดังกล่าวจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.
ต่อสกุลเงินดอลลาร์ แคนาดา ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการพิจารณาบริ หารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการปรับเปลี่ยน
สัดส่วนอัตราหนี ส้ ินต่อทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนสกุลเงินของภาระหนีส้ ินผ่านการเข้ าทําธุรกรรม Cross
Currency Swap และการจัดหาเงินกู้ใหม่ในสกุลเงินดอลลาร์ แคนาดา โดยบริ ษัทจะคํานึงถึงต้ นทุน สภาวะ
ตลาด และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
1.2.5

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้
กลุ่ม บริ ษัทมี ความเสี่ ยงต่ออัต ราดอกเบี ย้ จากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี ย้ ที่ มี
ผลกระทบกับกระแสเงินสดในอนาคตและมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทมีนโยบายบริ หารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการรักษาสัดส่วนของหนี ้สินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่และอัตรา
ดอกเบี ้ยลอยตัว ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทจะพิจารณา
การกู้ยืมเงินทังที
้ ่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่และลอยตัว รวมถึงการใช้ เครื่ องมือทางการเงินเพื่อบริ หารความเสี่ยง
ด้ านอัตราดอกเบี ้ย เช่น สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Swap) เพื่อแปลง
อัตราดอกเบี ้ยลอยตัวเป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่และในทางกลับกัน โดยบริ ษัทจะคํานึงถึงต้ นทุน สภาวะตลาด
ในแต่ละขณะ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
1.2.6 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุน
เนื่ อ งมาจากธุ ร กิ จ สํ า รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม ซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ใ ช้ เ งิ น ลงทุน สูง และเป็ น
การลงทุนล่วงหน้ า โดยความสามารถในการจัดหาเงินทุนของ ปตท.สผ. เพื่อเป็ นการรองรับการเติบโตได้
อย่างมัน่ คงในระยะยาว ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ เช่น ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสด
ของ ปตท.สผ. ในอนาคต อีกทังยั
้ งเกี่ยวข้ องกับ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สภาวะความผันผวนของตลาด
เงิ นในประเทศไทยและตลาดโลก เป็ นต้ น ดังนัน้ ทางบริ ษัทได้ วางแผนการจัดหาเงิ นทุนให้ สอดคล้ องกับ
แผนการลงทุน โดยคํานึงถึงการบริ หารการจัดหาเงินเพื่อการลงทุนให้ สดั ส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น หนี ้สิน
ต่อ ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น และหนี ส้ ิ น ต่อ ปริ ม าณสํ า รองอยู่ใ นระดับ ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ที่ จ ะรั ก ษาอัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริ ษัท
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4. ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
4.1.1

สินทรัพย์จากโครงการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม 8
9

สินทรัพย์ของ ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย โดยส่วนใหญ่แล้ วจะอยู่ในรู ปของสินทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์ ร่วมระหว่าง
ผู้ร่วมทุนในโครงการตามสัมปทานสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมต่าง ๆ สินทรัพย์ดงั กล่าวจะอยูต่ ามที่ตงของแต่
ั้
ละโครงการอัน
ได้ แก่ ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้ างเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการผลิตปิ โตรเลียม รวมทังท่
้ อขนส่งก๊ าซธรรมชาติ
ค่าใช้ จ่ายในการขุดเจาะหลุมสํารวจและผลิตที่ได้ ตงพั
ั ้ กไว้ ค่าใช้ จ่ายหรื อต้ นทุนเพื่อการได้ มาซึ่งสิทธิสมั ปทานซึ่งจะเกิดขึ ้น
เมื่อปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยเข้ าซื ้อ (Acquisition) สิทธิ ตามสัมปทานปิ โตรเลียมและต้ นทุนค่ารื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต
ซึง่ ได้ รับการสอบทานและประเมินขึ ้นโดยวิศวกรของกลุม่ บริ ษัทและดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ทังนี
้ ้ สินทรัพย์จากโครงการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมของปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยจะแสดงตามสิทธิ ถือครอง
ตามสัดส่วนการร่วมทุนในแต่ละโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี ้
โครงการของ ปตท.สผ.
1.
โครงการคอนแทร็ ค 3
2.
โครงการอี 5
3.
โครงการสินภูฮ่อม (แปลง E5 North )
4.
โครงการแอลจีเรี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
5.
โครงการเอส1
6.
โครงการบงกช (แปลง B15,B16,B17)
7.
โครงการคอนแทร็ ค 4
8.
โครงการอาทิตย์(แปลง B14A, B15A, B16A)
โครงการของปตท.สผ. อ.
9.
โครงการจี 4/48
10.
โครงการคอนแทร็ ค 3 (แปลง G6/50)
11.
โครงการเยตากุน
12.
โครงการจี 4/43
13.
โครงการยาดานา
14.
โครงการกัมพูชา บี 9
15.
โครงการบงกช (แปลง G12/48)
16.
โครงการคอนแทร็ ค 4 (แปลง G7/50)
17.
โครงการพื ้นที่พฒ
ั นาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17
(แปลง บี-17)
18.
โครงการแอล 21และ แอล 28/48
19.
โครงการอาทิตย์ (แปลง G8/50)
20.
โครงการพีทีทีอีพี 1
21.
โครงการจี 9/43

สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 5
ร้ อยละ 20
ร้ อยละ 20
ร้ อยละ 24.5
ร้ อยละ 25
ร้ อยละ 44.4445
ร้ อยละ 45
ร้ อยละ 80
สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 5
ร้ อยละ 5
ร้ อยละ 19.31784
ร้ อยละ 21.375
ร้ อยละ 25.50
ร้ อยละ ร้ อยละ 44.4445
ร้ อยละ 45
ร้ อยละ 50
ร้ อยละ 70
ร้ อยละ 80
ร้ อยละ 100
ร้ อยละ 100

8

ดูเพิ่มเติมเอกสารแนบ 3- แบบแสดงข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 Cambodian National Petroleum Authority ได้ มีหนังสืออนุมตั ิการขอถอนการลงทุนในโครงการกัมพูชา บีซงึ่ มีบริ ษัท ปตท.สผ. อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นผู้ดําเนินการ

9
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22.
23.
24.
25.
26.
27.

โครงการแอล 22/43
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม3 3
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 4
โครงการซอติก้า
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
โครงการเอ 4/48 และ เอ5/48
- แปลงเอ 4/48 และ เอ5/48
- แปลงเอ 6/485
โครงการของ PTTEPO
28.
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ 6
โครงการของ PTTEP SV
29.
โครงการเวียดนาม 52/97
โครงการของ PTTEP KV
30.
โครงการเวียดนาม บีและ 48/95
โครงการของ PTTEP HL
31.
โครงการเวียดนาม 16-1
โครงการของ PTTEP HV
32.
โครงการเวียดนาม 9-2
โครงการของ PTTEPOM
33.
โครงการโอมาน 44
โครงการของ PTTEP AG
34.
โครงการแอลจีเรี ย 433เอ และ 416บี
โครงการของ ปตท.สผ.ส.
35.
โครงการสินภูฮ่อม (แปลง EU-1)
36.
โครงการบี6/27
37.
โครงการเอส 1

ร้ อยละ 100
ร้ อยละ 80
ร้ อยละ 45
ร้ อยละ 80
ร้ อยละ 100
ร้ อยละ 100
ร้ อยละ สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 25.0010
สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 7
สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 8.50
สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 28.50
สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 25
สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 100
สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 35
สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 20
ร้ อยละ 60
ร้ อยละ 75

โครงการของ PTTEP AO
38.
โครงการ ออสเตรเลีย ดับเบิ ้ลยู เอ423พี 7

สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ -

18

18

3

- เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 บริ ษัท ปตท.สผ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเป็ นผู้ดําเนินการ และถือหุ้นทัง้ หมดในเมียนมาร์ เอ็ม 3 ได้ มีการลงนามในสัญญา
Farm-out Agreement กับ บริ ษัทย่อยของ Mitsui Oil Exploration Co., Ltd (MOECO) โดย ปตท.สผ.อ.ได้ โอนสัดส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 20 ในแปลงเอ็ม 3 ให้ กับบริ ษัท
ย่อยของ MOECO ทังนี
้ ้ ปตท.สผ.อ.จะยังคงเป็ นผู้ดําเนินการ และถือสิทธิการร่วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 80 โดยการเข้ าร่วมทุนดังกล่าวได้ รับการอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการจาก
รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ แล้ วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556
- เปลี่ยนชื่อโครงการจากพม่า เอ็ม 3 เป็ น เมียนมาร์ เอ็ม 3
4
เปลี่ยนชื่อโครงการจาก พม่า เอ็ม11 เป็ น เมียนมาร์ เอ็ม11
5
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 บริ ษัท ปตท.สผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเป็ นผู้ดําเนินการแปลงสํารวจหมายเลขเอ 4/48, เอ 5/48 และ เอ 6/48 ที่มีกําหนด
ครบอายุสมั ปทานในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ ยื่นหนังสือแจ้ งความประสงค์ขอต่อระยะเวลาสํารวจปิ โตรเลียมสําหรับแปลงดังกล่าวเป็ นเวลา 3 ปี สิ ้นสุดถึงวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2559 และเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 กรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติได้ อนุมตั ิอย่างเป็ นทางการให้ มีการต่อระยะเวลาสํารวจปิ โตรเลียมในแปลงสํารวจเอ 4/48 และ
เอ5/48 ส่วนแปลงสํารวจ เอ6/48 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิให้ ต่ออายุสมั ปทาน
6
PTTEPO ถือหุ้นในบริ ษัท ออเร้ นจ์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด และ บริ ษัท บี 8/32 พาร์ ทเนอร์ จํากัด ซึง่ เป็ นผู้ถือสัมปทานในโครงการ
7
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 บริ ษัท Murphy Australia Oil Pty Ltd ซึ่งเป็ นผู้ดําเนินการในแปลงสัมปทาน ดับเบิ ้ลยูเอ 423 พี ที่บริ ษัท พีทีทีอีพี ออสเตรเลีย ออฟชอร์
พีทีวาย จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของกลุม่ บริ ษัท เข้ าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 30 ได้ ขอยุติการร่วมลงทุนในแปลงสัมปทานดังกล่าว โดยได้ รับอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการจาก
รัฐบาลออสเตรเลียแล้ วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556
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โครงการของ PTTEP SM
39.
โครงการ อินโดนีเซีย เซไมทู
โครงการของ PTTEPSAER
40.
โครงการ ซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร์ 8
โครงการของ PTTEPSA
41.
โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี2 9
42.
โครงการเมียนมาร์ MD-7 และ MD-810
โครงการของ PTTEP NZ
43.
โครงการนิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์ 11
โครงการของ PTTEP SMD
44.
โครงการอินโดนีเซีย เซาท์มานด้ าร์
โครงการของ PTTEP ML
45.
โครงการอินโดนีเซีย มาลุนด้ า
โครงการของ PTTEP SD
46.
โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง 12
โครงการของ PTTEP SS
47.
โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ ซาการี 13
โครงการของ PTTEPCA
48.
โครงการแคนาดา ออยล์แซนด์เคเคดี
โครงการของ PTTEP AP
49.
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
18

18

18

18

18

สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 28.33
สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 90
ร้ อยละ 100
สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 18
สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 34
สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 100
สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 30
สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 20
สัดส่ วนการร่ วมทุน
ร้ อยละ 40
สัดส่ วนการร่ วมทุน

• แปลง เอซี/แอล 7, เอซี/แอล 8, เอซี/อาร์ แอล7, เอซี/พี 33,
เอซี/พี 34และ เอซี/พี 54

ร้ อยละ 100

• แปลงเอซี/แอล1,เอซี/แอล 2 และ เอซี/แอล 3

ร้ อยละ 89.6875

• แปลงเอซี /อาร์ แอล10 14

ร้ อยละ 90

• แปลง เอซี/อาร์ แอล 4 (Tenacious)

ร้ อยละ 100

8

ในเดือนมีนาคม 2554 บริ ษัท พีทีทีอีพี ซิดิ อับ เอล รามาน จํากัด ได้ ขอยุติการร่วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 30 ในโครงการซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร์ สาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต์ ภายหลังจากได้ ดําเนินการตามภาระผูกพันเสร็ จสิ ้น บริ ษทั ได้ จดทะเบียนเลิกบริ ษัทโดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 30 กันยายน 2556 โดยบริ ษัทได้ ดําเนินการขอขีดชื่อบริ ษัท
(Strike Off) ออกจากทะเบียนบริ ษัทต่อนายทะเบียน ณ หมูเ่ กาะเคย์แมน
9
เปลี่ยนชื่อโครงการจาก พม่าพีเอสซี จี และอีพี 2 เป็ น เมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2
10
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 บริ ษัท พีทีทีอีพี เซาธ์ เอเชีย จํากัด ได้ รับอนุมตั ิสิทธิการสํารวจในแปลง MD-7 และ MD-8จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
11
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 บริ ษัท พีทีทีอีพี นิวซีแลนด์ จํากัด ได้ ยื่นเอกสารแก่ผ้ รู ่วมทุนเพื่อขอยุติการร่วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 18 ในโครงการ นิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์ ซึง่
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากทางรัฐบาลนิวซีแลนด์
12
เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัท พีทีทีอีพี ซาดัง จํากัด และผู้ร่วมทุนยื่นขอยุติการสํารวจและคืนพื ้นที่แปลงสํารวจในโครงการอินโดนีเซีย ซาดัง หลังจากดําเนินการตาม
ข้ อผูกพันขันตํ
้ ่าช่วงระยะเวลาสํารวจที่ 1 ครบถ้ วนแล้ ว ซึง่ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ รับการอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
13
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 บริ ษัท พีทีทีอีพี เซาท์ ซาการี ขอถอนการลงทุนสัดส่วนร้ อยละ 20 ในโครงการอินโดนีเซีย เซาท์ ซาการี ซึง่ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ รับการอนุมตั ิ
อย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
14
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 บริ ษัท PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd ได้ รับอนุมตั ิการขอพื ้นที่สงวนเพื่อการพัฒนา (retention lease) ใน 2 พื ้นที่ของแปลงสัมปทาน เอ
ซี/พี 24 และเปลี่ยนชื่อเป็ น เอซี/อาร์ แอล10 ส่วนอีก 2 พื ้นที่ที่เหลือของแปลงสัมปทาน เอซี/พี 24 ได้ สิ ้นสุดระยะเวลาการสํารวจในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
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• แปลง เอซี/อาร์ แอล 6 (Audacious), เอซี/พี 4,เอซี/อาร์
แอล 4 (ไม่รวม Tenacious),เอซี/อาร์ แอล 5 และ เอซี/อาร์
แอล 6 (ไม่รวม Audacious)

ร้ อยละ 50

• แปลงดับเบิ ้ลยู เอ 396 พี และ ดับเบิ ้ลยู เอ 397 พี

ร้ อยละ 20

• แปลง เอซี/พี 17 15
• แปลง เอซี/พี 40 16

ร้ อยละ ร้ อยละ -

18

โครงการของ PTTEP AI
50.
โครงการกลุม่ โคฟ เอนเนอร์ ยี่ จํากัด
• โครงการ โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอวร์ แอเรี ย วัน

ร้ อยละ 8.5

• โครงการ โมซัมบิก โรวูมา ออนชอร์

ร้ อยละ 10

• โครงการ เคนยา แอล 10 เอ และ 10 บี
- แปลง แอล 10 เอ 17
- แปลง แอล 10 บี
• โครงการ เคนยาแอล 5, แอล 7, แอล 11 เอ, แอล 11 บี
และ แอล 12

ร้ อยละ 31.25
ร้ อยละ 15
ร้ อยละ 10

18

โครงการของNatuna 2
51.

สัดส่ วนการร่ วมทุน

สัดส่ วนการร่ วมทุน

โครงการนาทูนา่ ซี เอ 18
18

ร้ อยละ 11.5

15

เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัท PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd ได้ ยื่นเรื่ องขอยุติการร่วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 100 ในแปลงสัมปทาน เอซี/พี 17 โดยได้ รับ
อนุมตั ิอย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลียแล้ วเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556
16
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 บริ ษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd ได้ ขอยุติการร่วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 100 ในแปลงสัมปทาน เอซี/พี 40 โดยได้ รับ
อนุมตั ิอย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลียแล้ วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556
17
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 รัฐบาลเคนย่าได้ อนุมตั ิการโอนสัดส่วนการร่วมทุนจากบริ ษัท Premier Oil ร้ อยละ 20 ให้ แก่ผ้ รู ่วมทุนที่เหลือในแปลง แอล 10 เอ ซึง่ มีผลให้
บริ ษัท Cove Energy Kenya Limited (CEKL) มีสดั ส่วนการร่วมทุนในแปลงดังกล่าว เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 25 เป็ นร้ อยละ 31.25
18

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 บริ ษัท PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มบริ ษัท และบริ ษัท Pertamina Hulu
Energi Oil and Gas (บริ ษัทย่อยของบริ ษัท Pertamina) ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้น (Share Purchase Agreements : SPAs) ร่ วมกันในอัตราส่วนร้ อยละ 50 และร้ อย
ละ 50 ตามลําดับ เพื่อเข้ าซื ้อบริ ษัท Natuna2 B.V. (บริ ษัทย่อยของบริ ษัท Hess Corporation) ที่ถือครองสัดส่วนร้ อยละ 23 ในโครงการ Natuna Sea A นอกชายฝั่ ง
ประเทศอินโดนีเซีย
โดยในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 บริ ษัท PTTEP NH และบริ ษัท Pertamina Hulu Energi Oil and Gas ได้ เสร็ จสิ ้นการเข้ าซื ้อบริ ษทั Natuna2 B.V. ทําให้ กลุม่ บริ ษัทมีสดั ส่วน
การร่วมทุนในโครงการ Natuna Sea A ร้ อยละ 11.5 โดยบริ ษัทได้ บนั ทึกเงินลงทุนนี ้เป็ นเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันในงบการเงินของบริ ษัท PTTEP NH ตามวิธี
ราคาทุน ส่วนในงบการเงินรวมจะบันทึกด้ วยวิธีรวมตามสัดส่วน
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สําหรับรายละเอียดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิวนั ที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นดังต่อไปนี ้
หน่วย: ล้ านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

รายการสินทรัพย์ ท่ ดี ิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ที่ดิน (Land)
อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง (Building and Construction)
ต้ นทุนเพื่อการได้ มาซึง่ สิทธิสมั ปทาน (Acquisition Cost)
หลุมสํารวจ (Exploration / Delineation Well)
หลุมผลิต (Development Well)
อุปกรณ์เครื่องอํานวยความสะดวกในการสํารวจและผลิตนํ ้ามัน
(Production Facilities)
ค่าใช้ จา่ ยในการพัฒนาอื่น (Other Development Cost)
ค่ารือ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning Cost)
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในการผลิตนํ ้ามัน
(Support Facilities and Other Assets)
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ (Allowance for Impairment)
รวมทัง้ สิน้
รายการสินทรัพย์ สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน – สุทธิ
ต้ นทุนเพื่อการได้ มาซึง่ สิทธิสมั ปทาน (Acquisition Cost)
หลุมสํารวจและอื่น ๆ
(Exploration / Delineation Well and Others)
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ (Allowance for Impairment)
รวมทัง้ สิน้

*

สินทรั พย์ เพื่อการสํารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียมของโครงการที่
พบปริ มาณสํารองที่พิสูจน์ แล้ ว
7.97
7.51
759.14
966.88
2,138.80

ท่ อ
ขนส่ ง
ก๊ าซ

อื่นๆ

งบรวมทัง้ สิน้ *

-

2.73
36.08
-

10.70
43.59
759.14
966.88
2,138.80

7,337.45

609.14

21.99

7,968.58

287.39
620.58

-

-

287.39
620.58

49.31

-

36.08

85.39

(209.19)
11,965.84

609.14

96.88

(209.19)
12,671.86

สินทรัพย์ ในการสํารวจ
และประเมินค่ าแหล่ ง
ทรั พยากร
754.62

ค่ าความ
นิยม

18

อื่นๆ

งบรวมทัง้ สิน้ *

-

-

754.62

2,421.31

999.60

106.93

3,527.84

(3.76)
3,172.17

(7.31)
992.29

106.93

(11.07)
4,271.39

ได้ ตดั รายการระหว่างกันในแต่ละบริ ษัทแล้ ว
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4.2

เงินลงทุนของบริษัท

ปตท.สผ. มีบริ ษัทย่อย 58 **บริ ษัทและบริ ษัทร่ วม16 ***บริ ษัทซึ่งสรุ ปเงิ นลงทุนของปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย ณ
วันที่31 ธันวาคม 2556 ได้ ดงั นี ้
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชําระ
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

บริษัทย่ อย
ปตท.สผ.อ.
PTTEPO

ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม

516.38
0.007

PTTEP SV
PTTEP KV
PTTEP HL
PTTEP HV
PTTEP OM
PTTEP AG
พีทีทีอีพี เซอร์ วิสเซส

ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจให้ บริการ

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.03

ปตท.สผ.ส.

ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม

4.00

PTTEP IR

ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม

PTTEPH
PTTEP ID

ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม

PTTEPA 19
PTTEP AI
PTTEPR

%
การถือหุ้น

ต้ นทุนเงินลงทุน
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

เงินลงทุน
วิธีส่วนได้ เสีย
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

0.05

100
75
25
100
100
100
100
100
100
25
75
51
49
100

516.38
0.005
0.002
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.01
0.04
99.79
95.18
0.05

2,154.44
1,285.22
428.21
(13.73)
(21.20)
148.21
(4.97)
(67.29)
(141.55)
2.25
9.79
139.85
108.65
(85.91)

0.05
0.05
0.007
0.05
0.05

100
100
100
100
100

0.05
0.05
0.007
0.05
0.05

(1,136.28)
(106.19)
(0.003)
(177.45)
(16.22)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปตท.สผ. 100%
ปตท.สผ.75%
ปตท.สผ.อ.25 %
PTTEPO100%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
ปตท.สผ.25%
ปตท.สผ.อ. 75%
ปตท.สผ.51%
PTTEPO 49%
PTTEP OM
100%
PTTEPO 100%
PTTEPH 100%
ปตท.สผ.ส. 100%
PTTEPH 100%
PTTEP AI 100%

**

ได้ รวมบริ ษัท ออเร้ นจ์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัดซึง่ บันทึกบัญชีตามสัดส่วนของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ประกอบด้ วยเอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์, พีทีที ไอซีทีและบริ ษัทร่วมของกลุม่ บริ ษัท PTTEP AP ได้ แก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd
รวมทังกิ
้ จการที่ควบคุมร่วมกันได้ แก่ CPOC, MGTC, TPC, B8/32 พาร์ ทเนอร์, PTT FLNG, Erawan2FSO Bahamas, KKD Oil Sands Partnership, LAL, GBRS,
ATL,NST Supply Baseและ Natuna 2
19
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 บริ ษัท ปตท.สผ.อันดามัน จํากัด ได้ จดทะเบียนเลิกบริ ษัทกับกระทรวงพาณิชย์ และอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
***
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ชื่อบริษัท
บริษัทย่ อย (ต่ อ)
PTTEP AU ****
PTTEP SA
PTTEP NZ
PTTEP SM
PTTEP AP****
PTTEP IH
PTTEP SVPC
PTTEP FH
JV Shore Base
PTTEP NL
JV Marine
PTTEP SMD
PTTEP SS
PTTEP SD
PTTEP ML

ประเภทกิจการ

ทุนชําระ
%
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.) การถือหุ้น

ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจท่อขนส่งก๊ าซ
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม

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

ต้ นทุนเงินลงทุน
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

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

เงินลงทุน
วิธีส่วนได้ เสีย
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.05
0.05
0.001
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

(72.08)
(29.76)
(21.00)
(80.14)
(313.98)
(473.88)
(0.34)
(17.68)
(3.74)
(483.49)
2.57
(4.85)
(8.01)
(4.75)
(18.22)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

PTTEPH 100%
PTTEPH 100%
PTTEPH 100%
PTTEP ID 100%
PTTEPH 100%
PTTEPH 100%%
PTTEPH 100%%
PTTEP IH 100%
PTTEP IH 100%
PTTEP IH 100%
PTTEP IH 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP ID 100%

****

รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษัทย่อยของบริ ษัท พีทีทีอีพี เอยู และกลุม่ บริ ษัท พีทีทีอีพี เอพี มีดงั ต่อไปนี ้
ชื่อบริ ษัท
จัดตังขึ
้ ้นในประเทศ
PTTEP Australia Offshore Pty Limited (PTTEP AO)
ชื่อบริ ษัท
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)

สัดส่วนเงินลงทุน

ออสเตรเลีย

100%

จัดตังขึ
้ ้นในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน

ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชําระ
%
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.) การถือหุ้น

บริษัทย่ อย (ต่ อ)
PTTEP NC 20

ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม

1,485.05

PTTEP CA20
PTTEP CIF
PTTEP MEA 21
Cove *****
PTTEP HK 22

ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม

1,485.05
0.05
0.05
21.13
0.001

PTTEP NH 23

ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม

23.08

PTTEP BI23

ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม

23.08

0.00005
99.99995
100
100
100
100
25
75
25
75
100

ต้ นทุนเงินลงทุน
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
0.0005
1,485.05
1,485.05
0.05
0.05
21.13
0.0003
0.001
5.77
17.31
23.08

เงินลงทุน
วิธีส่วนได้ เสีย
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
(1.43)
1,110.54
1,383.11
4.06
0.04
(24.90)
0.0003
0.001
5.57
16.72
23.08

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

PTTEP IH0.00005%
PTTEP NL 99.99995%
PTTEP NC 100%
PTTEP NC 100%
ปตท.สผ. 100%
PTTEP AI 100%
ปตท.สผ25%
PTTEPI75%
PTTEPI 25%
PTTEP HK75%
PTTEP NH100%

20

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 บริ ษัท PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของกลุม่ บริ ษัท ได้ ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
1,000,050,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาเป็ น 1,395,050,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 395,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา รวมเป็ นหุ้นสามัญจดทะเบียนจํานวน 1,395,050,000 หุ้น โดย PTTEP NCได้ ใช้ เงินเพิ่มทุนดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อทําการเพิ่มทุนในบริ ษัท PTTEP Canada
Limited (PTTEP CA) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ PTTEP NC โดย PTTEP CA ได้ ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,017,891,500 ดอลลาร์ แคนาดา เป็ น 1,411,983,000
ดอลลาร์ แคนาดา โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 394,091,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์ แคนาดา รวมเป็ นหุ้นสามัญจดทะเบียนจํานวน 1,411,983,000 ดอลลาร์
แคนาดา ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 PTTEP NC ได้ ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก1,395,050,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เป็ น 1,485,050,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา รวมเป็ นหุ้นสามัญจดทะเบียนจํานวน 1,485,050,000 หุ้น โดย
PTTEP NC ได้ ใช้ เงินเพิ่มทุนดังกล่าวข้ างต้ นเพือ่ ทําการเพิ่มทุนใบริ ษัทPTTEP CA ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ PTTEP NC โดย PTTEP CA ได้ ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
1,411,983,000 ดอลลาร์ แคนาดาเป็ น 1,508,256,000 ดอลลาร์ แคนาดา โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 96,273,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์ แคนาดา รวมเป็ นหุ้น
สามัญจดทะเบียนจํานวน1,508,256,000 ดอลลาร์ แคนาดา
21
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 PTTEP MEA ยังมีลกู หนี ้ค่าหุ้นคงค้ างอยู่
*****
รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษัทย่อยของกลุม่ บริ ษัท Cove Energy Limited มีดงั ต่อไปนี ้
ชื่อบริ ษัท
จัดตังขึ
้ ้นในประเทศ
สัดส่วนเงินลงทุน
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited(CEMROL)
ไซปรัส
100%
Cove Energy East Africa Limited (CEEAL)
ไซปรัส
100%
Cove Energy Mozambique Rovuma Offshore Limited (CEMROFL)
ไซปรัส
100%
Cove Mozambique Terra Limitada (CMTL)
โมซัมบิก
100%
Cove Mozambique EnergiaLimitada (CMEL)
โมซัมบิก
100%
Cove Energy Kenya Limited (CEKL)
เคนยา
100%
22

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 บริ ษัท และบริ ษัท ปตท.สผ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึง่ เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ จดั ตังบริ
้ ษัท PTTEP HK Holding Limited
ซึง่ มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 10,000 ดอลลาร์ฮอ่ งกง ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์ ฮ่องกง โดยมี ปตท.สผ. และ ปตท.สผ.อ. ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 25 และ 75 ตามลําดับ
23
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 กลุม่ บริ ษัทได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อยและนิติบคุ คลรวม 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- บริ ษัท PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. มีเงินทุนจํานวน 50,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา โดยมีบริ ษัท ปตท.สผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด และ บริ ษัท
PTTEP HK Holding Limited ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ลงทุนร่วมกันในสัดส่วนร้ อยละ 25 และร้ อยละ 75 ตามลําดับ
- บริ ษัท PTTEP Brazil Investment B.V. มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 50,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา โดยมี บริ ษัท PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. เป็ นผู้ถือหุ้นทังหมด
้
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ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชําระ
%
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.) การถือหุ้น

ต้ นทุนเงินลงทุน
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
23.03
0.0000004

บริษัทย่ อย (ต่ อ)
PTTEP BL 24

ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม

23.03 99.999998
0.000002

บริษัทร่ วม
เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์

ประกอบธุรกิจการพาณิชย์

49.58

50

24.79

พีทีที ไอซีที

ประกอบธุรกิจให้ บริการ

3.94

20

0.79

PTTEP AP’s
Associates25
UAQ 26

ประกอบธุรกิจให้ บริการ

0.97

50

1.50

ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม

0.001

30

0.0004

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
CPOC
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม

0.10

50

0.05

MGTC

0.03

25.5

0.008

ประกอบธุรกิจท่อขนส่งก๊ าซ
ในต่างประเทศ

เงินลงทุน
วิธีส่วนได้ เสีย
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

22.75 PTTEP BI 99.999998%
0.0000004 PTTEP NH0.000002%
27.12 PTTEP 50%
PTT 50%
4.15 PTTEP 20%
PTT 20%
PTTGC 40%
TOP 20%
5.57 PTTEP AAO 50%
0.0004 PTTEP FH 30%
UAQ 70%
0.05 PTTEPI 50 %
PCJDA 50%
72.85 PTTEPO 25.5%
UNOCAL 28.2625%
Total E&P Myanmar
31.2375%
MOGE 15%

24

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 บริ ษัท ได้ จดั ตังบริ
้ ษัท PTTEP Brazil Investment in Oil and Gas Exploration and Production Ltda. ซึง่ มีทนุ จดทะเบียนจํานวน
53,500,000 เรี ยล บราซิลเลียน ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 53,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เรี ยล บราซิลเลียน โดยมี บริ ษัท PTTEP Brazil Investment B.V. และ
PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.999998 และ 0.000002 ตามลําดับ
25
บริ ษัทร่วมของกลุม่ บริ ษัท PTTEP AP ได้ แก่ Shorair Pty Limited และ Troughton Island Pty Ltd โดยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 Shorair Pty Limited ได้ จดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อกับ Australian Securities and Investments Commission เป็ น Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd.
26

เมื่อวันที่ 7มกราคม 2556บริ ษัทPTTEP FLNGHoldingCompanyLimited (PTTEP FH)ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ เข้ าร่ วมลงทุนกับบริ ษัท CanemirPetroleum
(UAQ)Corp. โดยการจัดตัง้ บริ ษัท UAQPetroleumLimited ซึ่งจดทะเบียนในประเทศฮ่องกง และมีทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000 ดอลลาร์ ฮ่องกง โดยประกอบด้ วยหุ้น
สามัญจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์ ฮ่องกง โดยบริ ษัท PTTEP FH เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และบริ ษัท UAQ เป็ นผู้ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 70ของทุนจดทะเบียน บริ ษัท UAQPetroleumLimited มีสถานะเป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัท

9

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 บริ ษัท PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มบริ ษัท และบริ ษัท Pertamina Hulu
Energi Oil and Gas (บริ ษัทย่อยของบริ ษัท Pertamina) ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้น (Share Purchase Agreements : SPAs) ร่ วมกันในอัตราส่วนร้ อยละ 50 และร้ อย
ละ 50 ตามลําดับ เพื่อเข้ าซื ้อบริ ษัท Natuna2 B.V. (บริ ษัทย่อยของบริ ษัท Hess Corporation) ที่ถือครองสัดส่วนร้ อยละ 23 ในโครงการ Natuna Sea A นอกชายฝั่ ง
ประเทศอินโดนีเซีย
โดยในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 บริ ษัท PTTEP NH และบริ ษัท Pertamina Hulu Energi Oil and Gas ได้ เสร็ จสิ ้นการเข้ าซื ้อบริ ษทั Natuna2 B.V. ทําให้ กลุม่ บริ ษัทมีสดั ส่วน
การร่วมทุนในโครงการ Natuna Sea A ร้ อยละ 11.5 โดยบริ ษัทได้ บนั ทึกเงินลงทุนนี ้เป็ นเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันในงบการเงินของบริ ษัท PTTEP NH ตามวิธี
ราคาทุน ส่วนในงบการเงินรวมจะบันทึกด้ วยวิธีรวมตามสัดส่วน
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ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชําระ

%
การถือหุ้น

ต้ นทุนเงินลงทุน

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน (ต่ อ)
TPC
ประกอบธุรกิจท่อขนส่งก๊ าซ
ในต่างประเทศ

0.10

19.3178

8.01

ออเร้ นจ์

ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม

4.00

53.9496

329.77

B8/32 พาร์ ทเนอร์

ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม

4.40

25.0009

109.95

PTT FLNG

ประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม
ประกอบธุรกิจให้ เช่าเรื อ
FSO

0.001

50

0.0006

0.0001

13.11

20.98

3,966.47

40

2,900.97

21.17

32

5.58

-

35

-

0.06

80

0.05
5.05

Erawan2FSO
Bahamas
KKD Oil Sands
Partnership
LAL

ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม

GBRS

ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม

ATL

ประกอบธุรกิจท่อขนส่งก๊ าซ

NST Supply Base

ประกอบธุรกิจฐาน
สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
ปิ โตรเลียม ท่าเรื อและ
คลังสินค้ า

32.20

15.67

Natuna 2 9

ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม

0.10

50

ประกอบธุรกิจให้ บริการ

266.01

เงินลงทุน
วิธีส่วนได้ เสีย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

48.74 PTTEPO 19.31784%
PETRONAS 40.91018%
NIPPON 19.31784%
MOGE 20.45414%
177.39 PTTEPO 53.9496%
MOECOI 36.0504%
คริ สเอ็นเนอร์ ยี่10%
45.35 PTTEPO 25.0009%
MOECOI 16.7064%
คริ สเอ็นเนอร์ ยี่4.6346%
Chevron 53.6581%
(18.22) PTTEP FH 50%
PTTI (Singapore) 50%
25.21 JV Marine 13.11%
Chevron 65.91%
MOECO 20.98%
2,835.38 PTTEP CA 40%
Statoil Canada 60%
6.31 PTTEP CA 32%
Statoil Canada 48%
FCCL Partnership 20%
- PTTEP AG 35%
PVEP 40%
Sonatrach 25%
(33.20) PTTEPO80%
MOGE 20%
0.88 JV Shore Base 15.67%
Chevron Thailand E&P
62.86%
MOECO 20.58%
PalangSophon 0.33%
คริ สเอ็นเนอร์ ยี่ อินเตอร์
เนชัน่ แนล (ประเทศไทย)
โฮลดิ ้ง0.56%
267.87 PTTEP NH 50%
PT Pertamina (Persoro)
50%

ลักษณะความสัมพันธ์ : บริ ษัทถือหุ้นในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยมาจากบริ ษัททังหมด
้
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4.2

มูลค่ าสินทรั พย์ สุทธิ

ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์สทุ ธิทงสิ
ั ้ ้น 11,729 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
384,855 ล้ านบาท) หรื อ 2.95 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหุ้น (เทียบเท่า 96.94 บาทต่อหุ้น)
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี -
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6.
6.1

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น

ข้ อมูล ปตท.สผ.
บริ ษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)หรื อ ปตท.สผ.
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชันที
้ ่ 6, 19 -36
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
ประเภทธุรกิจ
สํารวจและผลิตปิ โตรเลียมและลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง
เลขทะเบียนบริษัท 0107535000206
โทรศัพท์
+66-2537-4000
โทรสาร
+66-2537-4444
เว็บไซต์
www.pttep.com
อีเมล์
ติดต่อกรรมการอิสระ independentdirector@pttep.com
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ IR@pttep.com
ติดต่อเลขานุการบริ ษัท corporatesecretary@pttep.com
ทุนจดทะเบียน
3,969,985,400 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 3,969,985,400 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชําระแล้ ว
3,969,985,400 บาทแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 3,969,985,400 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
ชื่อบริษัท
สถานที่อยู่
สํานักงานใหญ่
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6.2

ข้ อมูลบริษัทย่ อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556ปตท.สผ. มีบริ ษัทย่อยทังหมด
้
58 แห่ง โดยทุกบริษัทย่อยมีสถานที่อยูส่ ํานักงานโทรศัพท์และโทรสาร เช่นเดียวกับ ปตท.สผ. ตาม
ข้ อ 6.1 และมีรายชื่อกรรมการของแต่ละบริ ษัทตามเอกสารแนบ 2
ที่

ชื่อบริษัท

ธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
1. บริ ษัทปตท.สผ. อินเตอร์ เนชัน่ แนลจํากัด
2. บริ ษัทปตท.สผ. สยามจํากัด

ชื่อย่ อ

จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ าย
ได้ แล้ ว

ราคาต่ อหุ้น

ชนิดของหุ้น

ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ.ส.

2,000 ล้ านหุ้น
1 ล้ านหุ้น

10 บาท
100 บาท

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

3.
4.

PTTEP MEA Limited
PTTEP Offshore Investment Company Limited

PTTEP MEA
PTTEPO

50,000 หุ้น
6,667 หุ้น

1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

5.
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 Holding Company Limited
PTTEP Indonesia Company Limited
PTTEP Semai II Limited

PTTEP SV
PTTEP KV
PTTEP HL
PTTEP HV
PTTEP OM
PTTEP AG
PTTEP IR
PTTEPH
PTTEP ID
PTTEP SM

50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น

1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

ผู้ถอื หุ้น
ปตท.สผ. 100%
ปตท.สผ. 51%
PTTEPO 49%
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%
PTTEPO 100%
PTTEPH 100%
PTTEP ID 100%
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ที่

ชื่อบริษัท

ชื่อย่ อ

15.
16.
17.
18.
19.
20.

PTTEP Africa Investment Limited 10
PTTEP Rommana Company Limited
PTTEP South Asia Limited
PTTEP New Zealand Limited
PTTEP International Holding Company Limited
บริ ษัท ออเร้ นจ์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด

PTTEP AI
PTTEPR
PTTEP SA
PTTEP NZ
PTTEP IH
ออเร้ นจ์

จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ าย
ได้ แล้ ว
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
1 ล้ านหุ้น

21.
22.
23.
24.
25.

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

PTTEP AU
PTTEP AO
PTTEP AP
PTTEP AB
PTTEP AA

50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
409,895,440 หุ้น

ราคาต่ อหุ้น

ชนิดของหุ้น

ผู้ถอื หุ้น

1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
100 บาท

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

PTTEPH 100%
PTTEP AI 100%
PTTEPH 100%
PTTEPH 100%
PTTEPH 100%
PTTEPO 53.9496%
บ. โมเอโกะ อินเตอร์
เนชันแนล บี.วี.
36.0504%
คริ สเอ็นเนอร์ ยี่
(กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์)
จํากัด 10%

1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
ราคาแตกต่างกัน 11
(ราคาเฉลีย่ 0.4895

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

PTTEPH 100%
PTTEP AU 100%
PTTEPH 100%
PTTEP AP 100%
PTTEP AB 100%

10

เดิมชื่อ PTTEP Egypt Company Limited
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ที่

ชื่อบริษัท

ชื่อย่ อ

จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ าย
ได้ แล้ ว

ราคาต่ อหุ้น

26.

PTTEP Australasia (Finance) Pty Ltd

PTTEP AAF

1 หุ้น

ดอลลาร์ ออสเตรเลีย)
0.4957 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย
0.4895 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

27.
28.

PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Ltd
Tullian Pty Ltd

PTTEP AAP
PTTEP AAT

10หุ้น
1 หุ้น

29.
30.
31.
32.

PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd
PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd
PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd

PTTEP AAO
PTTEP AAA
PTTEP AAS
PTTEP AT

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

33.
34.

PTTEP FLNG Holding Company Limited
JV Shore Base Limited 14

PTTEP FH
JV Shore Base

10,000 หุ้น
50,000 หุ้น

40,000,000 หุ้น
1,575,000 หุ้น

ชนิดของหุ้น

ผู้ถอื หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น B 12
หุ้นสามัญ

PTTEP AA 100%

1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

PTTEP AA 100%
PTTEP AAP 100%

0.20 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
2 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
ไม่มีกําหนด Par Value 13(
ราคาเฉลีย่ 827,048.78
ดอลลาร์ ออสเตรเลีย)
1 ดอลลาร์ ฮ่องกง
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

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

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

PTTEP IH 100%
PTTEP IH 100%

คิดเป็ นมูลค่า 200,631,256.48 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย (รวมกับหุ้นบุริมสิทธิ์มลู ค่า 19,826,452.31 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย และหุ้น B มูลค่า 770,914.25 ดอลลาร์ ออสเตรเลียจะมีมลู ค่าหุ้นรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 221,288,623.04 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย)

11
12

หุ้นบริ ษัทประเภทหนึ่งที่ออกให้ สาํ หรับพนักงานในโครงการ Employee Share Option Plan (ESOP) ซึง่ ต่อมา PTTEP AB ได้ รับซื ้อไว้ ทงหมด
ั้

13

PTTEP AB เข้ าซื ้อหุ้น PTTEP AT ทังหมด
้
50 หุ้น คิดเป็ นมูลค่า 41,352,439 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

ส่วนที่ 1 หน้ า 88

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

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.

PTTEP NL
JV Marine
PTTEP SMD
PTTEP SS
PTTEP SD
PTTEP ML
PTTEP NC

จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ าย
ได้ แล้ ว
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
- 15

42.
43.
44.
45.
46.
47.

PTTEP Canada Limited
Cove Energy Limited 16
Cove Energy East Africa Limited
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
Cove Energy Mozambique Rovuma Offshore Limited
Cove Energy Kenya Limited

PTTEP CA
Cove
CEEAL
CEMROL
CEMROFL
CEKL

1,508,256,000 หุ้น
508,912,947 หุ้น
1,000 หุ้น
1,000 หุ้น
1,000 หุ้น
1,000 หุ้น

ที่

ชื่อบริษัท

ชื่อย่ อ

ราคาต่ อหุ้น

ชนิดของหุ้น

1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
-

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
-

1 ดอลลาร์ แคนาดา
1 ปอนด์สเตอริ ง
1 ยูโร
1 ยูโร
1 ยูโร
100 ชิลลิงเคนยา

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

ผู้ถอื หุ้น
PTTEP IH 100%
PTTEP IH 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP IH
0.00005%
PTTEP NL
99.99995%
PTTEP NC 100%
PTTEP AI 100%
Cove
100%
CEEAL
100%
CEEAL
100%
CEEAL
99.9%
Cove
0.1%

14

เดิมชื่อ PTTEP Brazil Holding Limited

15

PTTEP NC มี Member Contribution เป็ นเงินจํานวน 1,485,050,000.00 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
PTTEP AI เข้ าซื ้อหุ้น Cove ทังหมดเมื
้
่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555

16
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48.
49.
50.

Cove Mozambique Terra Limitada
Cove Mozambique Energia Limitada
PTTEP HK Holding Limited

CMTL
CMEL
PTTEP HK

จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ าย
ได้ แล้ ว
50,000 หุ้น
50,000 หุ้น
10,000 หุ้น

51.

PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A.

PTTEP NH

- 17

-

-

52.
53.

PTTEP Brazil Investment B.V.
PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas
Exploration and Production Limitada

PTTEP BI
PTTEP BL

50,000
53,500,000

1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
1 เรอัลบราซิล

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

ที่

17

ชื่อบริษัท

ชื่อย่ อ

ราคาต่ อหุ้น

ชนิดของหุ้น

ผู้ถอื หุ้น

1 เหรี ยญโมซัมบิก
1 เหรี ยญโมซัมบิก
1 ดอลลาร์ ฮ่องกง

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

CEMROL 100%
CEMROFL 100%
PTTEP
25%
PTTEPI
75%
PTTEPI
25%
PTTEPHK 75%
PTTEP NH 100%
PTTEP NH
0.0000019%
PTTEP BI
99.9999981%

PTTEP NH มี Member Contribution เป็ นเงินจํานวน 23,082,546.93ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
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ที่

ชื่อบริษัท

ธุรกิจบริการ
54. บริ ษัทพีทีทีอีพีเซอร์ วิสเซส จํากัด
(ให้ บริ การสนับสนุนบุคลากร)
55. Andaman Transportation Limited
(ลงทุนในท่อขนส่งก๊ าซสําหรับโครงการพม่า)
56. PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company
Limited
(ลงทุนในท่อขนส่งก๊ าซสําหรับโครงการเวียดนาม)
57. PTTEP Australia International Finance Pty Ltd
(จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของ ปตท.สผ.)
58. PTTEP Canada International Finance Limited
(จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของ ปตท.สผ.)

18

ชื่อย่ อ

จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ าย
ได้ แล้ ว

ราคาต่ อหุ้น

ชนิดของหุ้น

ผู้ถอื หุ้น

พีทีทีอีพี เซอร์ วิสเซส

100,000 หุ้น

10 บาท

หุ้นสามัญ

ATL

62,500 หุ้น

1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

หุ้นสามัญ

PTTEP SVPC

50,000 หุ้น

1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

หุ้นสามัญ

ปตท.สผ.25%
ปตท.สผ.อ.75%
PTTEPO 80%
MOGE
20% 18
PTTEPH 100%

PTTEP AIF

50,000 หุ้น

1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ

PTTEP AP 100%

PTTEP CIF

50,000 หุ้น

1 ดอลลาร์ แคนาดา

หุ้นสามัญ

PTTEP NC 100%

Myanmar Oil and Gas Enterprise เข้ าถือหุ้นใน ATL เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555
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6.3

ข้ อมูลบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปตท.สผ. มีบริ ษัทร่ วมทังหมด
้
19 แห่งและมีรายชื่อกรรมการของแต่ละบริ ษัทตามเอกสารแนบ 2 ดังนี ้

ที่

ชื่อบริษัท

1.

บริ ษัท เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด

2.

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ ยี่
คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66-2140-1000
โทรสาร: +66-2140-1122
บริ ษัท พีทีที ไอซีทีโซลูชนั่ ส์ จํากัด
สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ ยี่
คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 4-5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66-2537- 3456
โทรสาร: +66-2537-2935

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่ อ

ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์

เอนเนอร์ ยี่
คอมเพล็กซ์

ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

พีทีที ไอซีที

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายได้ แล้ ว
180 ล้ านหุ้น

15 ล้ านหุ้น

ราคาต่ อหุ้น

ชนิดของหุ้น

ผู้ถอื หุ้น

10 บาท

หุ้นสามัญ

ปตท.สผ. 50%
ปตท. 50%

10 บาท

หุ้นสามัญ

ปตท.สผ. 20%
ปตท. 20%
ปตท. โกลบอลเคมิคอล
40%
ไทยออยล์ 20%
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ที่

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่ อ

3.

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

สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม

CPOC

จํานวนหุ้นที่
ราคาต่ อหุ้น
จําหน่ ายได้ แล้ ว
350,000 หุ้น 1 ริ งกิตมาเลเซีย

ท่อขนส่งก๊ าซในพม่า

MGTC

1,000,000 หุ้น

4.

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

0.03 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา

ชนิดของหุ้น

ผู้ถอื หุ้น

หุ้นสามัญ

ปตท.สผ.อ. 50%
PCJDA Limited 50%

หุ้นสามัญ

PTTEPO 25.5%
Unocal Myanmar
Offshore 28.2625%
Total E&P Myanmar
31.2375%
MOGE 15%
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ที่
5.

ชื่อบริษัท
Taninthayi Pipeline Company LLC

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่ อ

ท่อขนส่งก๊ าซในพม่า

TPC

สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม

บี 8/32
พาร์ ทเนอร์

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายได้ แล้ ว
100,000 หุ้น

สํานักงานใหญ่ : 16 Shwe Taung Kyar
Bahan, Yangon, Union o f Myanmar
โทรศัพท์ : +951-526-41-4
โทรสาร: +951-525-698

6.

บริ ษัท บี 8/32 พาร์ ทเนอร์ จํากัด
สํานักงานใหญ่ : 19 อาคารไทยพาณิชย์
ปาร์ ค พลาซ่า อีสต์ อาคาร 3 ชัน้ 5
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66-2545-5555
โทรสาร: +66-2545-5554

110,000 หุ้น

ราคาต่ อหุ้น

ชนิดของหุ้น

ผู้ถอื หุ้น

1 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา

หุ้นสามัญ

100 บาท

หุ้นสามัญ

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%

ส่วนที่ 1 หน้ า 94

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

7.

Hoang Long Joint Operating Company

สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม

HL JOC

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายได้ แล้ ว
- 19

8.

สํานักงานใหญ่ : Suite 2001, Me Linh Point
Tower, 2 Ngo DucKe Street, District 1, Ho
Chi Mihn City, S.R. Vietnam
โทรศัพท์ : +848-3829-9359
โทรสาร: +848-3822-6106
Hoan-Vu Joint Operating Company

สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม

HV JOC

-10

-

-

ฐานปฏิบตั ิการทางเดินอากาศ

-

600 หุ้น

1 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ

ที่

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่ อ

ราคาต่ อหุ้น

ชนิดของหุ้น

-

-

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

PTTEP HV 25%
PVEP 50%
SOCO 25%

สํานักงานใหญ่ : Suite 2006, Me Linh Point
Tower, 2 Ngo DucKe Street, District 1, Ho
Chi Mihn City, S.R. Vietnam
โทรศัพท์ : +848-3823-9525
โทรสาร: +848-3823-9526
9.

Mungalalu Truscott Airbase PTY Ltd.20
สํานักงานใหญ่ : Level 1, 40 Cavenagh Street,
Darwin, Northern Territory, 0800, Australia
โทรศัพท์ : +61-8-8922-0930
โทรสาร: +61-8-8922-0910

ผู้ถอื หุ้น

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

19

ไม่มีการออกหุ้น แต่สดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทเป็ นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน
เดิมชื่อ Shore Air Pty Ltd.

20
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ที่

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่ อ

ฐานปฏิบตั ิการทางเดินอากาศ
สํารอง

-

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายได้ แล้ ว
100 หุ้น

สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม

GBRS

ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม

PTT FLNG

ชื่อบริษัท

10. Troughton Island Pty Ltd
สํานักงานใหญ่ : Level 1, 40 Cavenagh Street,
Darwin, Northern Territory, 0800, Australia

ราคาต่ อหุ้น

ชนิดของหุ้น

1 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ

- 21

-

-

1,000 หุ้น

10 ดอลลาร์
ฮ่องกง

หุ้นสามัญ

ผู้ถอื หุ้น
PTTEP AAO 50%
Arthur Hamilton 44%
Alex Wood 6%

โทรศัพท์ : +61-8-8922-0930
โทรสาร: +61-8-8922-0910
11. Groupement Bir Seba
สํานักงานใหญ่ : Lot No.1, Lotissement
Belle Vue-Hydra, Algiers, Algeria

PTTEP AG 35%
PVEP 40%
Sonatrach 25%

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

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

ชื่อบริษัท

13. Erawan 2 FSO Bahamas Ltd.

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่ อ

ให้ เช่าเรื อ FSO

Erawan 2
FSO
Bahamas

สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม

KKD Oil
Sands

ให้ บริ การการเดินทางทางอากาศ

LAL

สํานักงานใหญ่ : Ocean Centre, Montagu
Foreshore, East Bay Street, Nassau, New
Providence, Bahamas
P.O. Box SS-19084, Nassau,
New Providence, Bahamas
โทรศัพท์ : โทรสาร: 14. KKD Oil Sands Partnership22
สํานักงานใหญ่ : Suite 3600, 308 – 4th Ave
S.W., Calgary, Alberta T2P 0H7, Canada

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายได้ แล้ ว
100

ราคาต่ อหุ้น

ชนิดของหุ้น

1 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา

หุ้นสามัญ

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

1,570,000 หุ้น

ไม่มีกําหนด
Par Value

หุ้น
(ของห้ าง
หุ้นส่วน)

Statoil Canada
Ltd.60%
PTTEP CA 40%
(เป็ นหุ้นส่วนของห้ าง
หุ้นส่วน)

200 หุ้น

ไม่มีกําหนด
Par Value

หุ้นสามัญ

Statoil Canada
Ltd.48%
PTTEP CA 32%
FCCL Partnership
20%

โทรศัพท์ : +403-234-0123
โทรสาร: +403-234-0103
15. Leismer Aerodrome Limited
สํานักงานใหญ่ : Suite 3600, 308 – 4th Ave
S.W., Calgary, Alberta T2P 0H7, Canada
โทรศัพท์ : +403-234-0123
โทรสาร: +403-234-0103

ผู้ถอื หุ้น

22

เดิมชื่อ Statoil Canada Partnership
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ที่
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16. บริ ษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จํากัด
สํานักงานใหญ่ : 19 อาคารไทยพาณิชย์
ปาร์ ค พลาซ่า อีสต์ ชัน้ 5 ถนนรัชดาภิเษก
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66-2545-5555
โทรสาร: +66- 2545-5454

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

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่ อ

ฐานสนับสนุนการปฏิบตั ิการ
ปิ โตรเลียม ท่าเรื อ และ คลังสินค้ า

NST Supply
Base

ให้ เช่าเรื อ FSO

Asia Pacific
Marine
Services

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายได้ แล้ ว
1,000,00023

18,000

ราคาต่ อหุ้น

ชนิดของหุ้น

ผู้ถอื หุ้น

1,000 บาท

หุ้นสามัญ

1 ยูโร

หุ้นสามัญ

บริ ษัท เชฟรอนประเทศ
ไทยสํารวจและผลิต
จํากัด. 62.86%
MOECO 20.58%
JV Shore Base
15.67%
บริ ษัท คริ สเอ็นเนอร์ ยี่
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
(ประเทศไทย) โฮลดิ ้ง
0.56%
บริ ษัท พลังโสภณ
จํากัด 0.33%
Erawan 2 FSO
Bahamas Ltd. 100%

23
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18. UAQ Petroleum Inc.

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่ อ

สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม

UAQ

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายได้ แล้ ว
10,000 หุ้น

สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม

Natuna 2

90,000

สํานักงานใหญ่ : Room 2402, 24/F.,
CC Wu Building, 302-308 Hennessy
Road, Wanchai, Hong Kong
โทรศัพท์ : +852-2525-3318

ราคาต่ อหุ้น

ชนิดของหุ้น

ผู้ถอื หุ้น

1 ดอลลาร์
ฮ่องกง

หุ้นสามัญ

PTTEP FH 30%
Can Emir Petroleum
(UAQ) Corp. 70%

1 ยูโร

หุ้นสามัญ

PTTEP NH 50%
PT Pertamina
(Persoro) 50%

โทรสาร: +852-2521-8087
19. Natuna 2 B.V.
สํานักงานใหญ่ : Teleport Boulevard
140, 1043 EJ Amsterdam,
The Netherlands
โทรศัพท์ : โทรสาร: -
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6.4

บุคคลอ้ างอิง

(1)

นายทะเบียนหลักทรั พย์
ชื่อ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู่

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

(2)

โทรศัพท์

+66-2229-2800

TSD Call center

+66-2229-2888

โทรสาร

+66-2359-1259

Email

TSDCallCenter@set.or.th

เว็บไซต์

http://www.tsd.co.th

หุ้นกู้

(2.1)

หุ้นกู้และผู้แทนหุ้นกู้สําหรั บหุ้นกู้ 2,500 ล้ านบาท เสนอขายเดือนมีนาคม 2546
หุ้นกู้ 40,000 ล้ านบาท เสนอขายเดือนพฤษภาคม 2552 และหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ ีมี
ลักษณะคล้ ายทุน 5,000 ล้ านบาทเสนอขายเดือนมิถุนายน 2555
ชื่อ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ที่ตงั ้
ชัน้ 5A เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2299-1536, +66-2299-1321
โทรสาร
+66-2242-3270

(2.2)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สาํ หรั บหุ้นกู้ 40,000 ล้ านบาท เสนอขายเดือนพฤษภาคม 2552
และหุ้ นกู้ ด้ อ ยสิ ท ธิ ท่ ี มี ลั ก ษณะคล้ า ยทุ น 5,000 ล้ า นบาทเสนอขายเดื อ น
มิถุนายน2555
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน)
ที่ตงั ้
ชัน้ 3 อาคาร 2 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2256-2316
โทรสาร
+66-2256-2401, +66-2256-2402, +66-2256-2403, +66-2256-2404
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(3)

(2.3)

Trustee สําหรั บหุ้นกู้500 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐอเมริกา เสนอขายเดือนกรกฎาคม
2553 หุ้นกู้ 700 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กา เสนอขายเดือนเมษายน 2554 และ
หุ้นกู้ 500 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐอเมริกา เสนอขายเดือนกันยายน 2556
ชื่อ
BNY Mellon Corporate Trust
ที่ตงั ้
BNY Mellon Corporate Trust, 1 Temasek Avenue,
#03-01 Millenia Tower, Singapore 039192
โทรศัพท์ +65-6432-0351, +65-6432-0354, +65-6432-0356
โทรสาร
+65-6883-0338

(2.4)

Trustee สํา หรั บหุ้นกู้ 500 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กา เสนอขายเดือ น
มิถุนายน 2555
ชื่อ
Citicorp International Limited
ที่ตงั ้
Floor 39, Citibank Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong
โทรศัพท์ +852-2868-7964
โทรสาร
+852-2323-0279

(2.5)

นายทะเบียนและผู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้สําหรั บหุ้นกู้ 200 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กา
เสนอขายเดือนสิงหาคม 2553
ชื่อ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ที่ตงั ้
เลขที่ 333 ชัน้ 24 หน่วยงานปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2230-1894
โทรสาร
+66-2636-5697

ตั๋วแลกเงิน
(3.1) นายทะเบี ยนหุ้นกู้และตัวแทนจ่ ายเงินสําหรั บตั๋วแลกเงินระยะสัน้ แบบสินเชื่ อ
หมุนเวียน (revolving credit) วงเงิน 50,000ล้ านบาท
ชื่อ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ที่ตงั ้
ชัน้ 5A เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2299-1536, +66-2299-1321
โทรสาร
+66-2242-3270
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(4)

เงินกู้
(4.1)

(4.2)

Facility Agent สําหรั บเงินกู้ 500 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา ทําสัญญาเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2553
ชื่อ
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
ที่ตงั ้
6/F., AIA Central, 1 Connaught Road, Central, Hong Kong
โทรศัพท์ +852-2823-6698, +852-2823-6691-3
โทรสาร
+852-2823-6686
Facility Agent สําหรั บเงินกู้ 300 ล้ านดอลลาร์ แคนาดา ทําสัญญาเมื่อเดือน
มีนาคม 2555
ชื่อ
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
ที่ตงั ้
7-8/F, One International Finance Centre,
1 Harbour View Street, Central, Hong Kong
โทรศัพท์ +852-2206-2130, +852-2206-2131
โทรสาร
+852-2206-2988

(5)

Process Agent สําหรั บหุ้นสามัญ
ชื่อ
CT Corporation System
ที่ตงั ้
111, 8th Avenue New York, New York, United States 10011
โทรศัพท์ +1-213-337-4605
โทรสาร
+1-213-614-7903

(6)

Cross Currency and Interest Rate Swap Counter Party
(6.1) หุ้นกู้ 2,500 ล้ านบาท ออกขายเดือนมีนาคม 2546
ชื่อ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)
หน่วยงาน ฝ่ ายธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division
ที่ตงั ้
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66-2470-2020
โทรสาร
+66-2470-3065
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(7)

Cross Currency Swap Counter Party
(7.1) หุ้นกู้ 5,000 ล้ านบาทออกขายเดือนพฤษภาคม 2552
ชื่อ
ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
หน่วยงาน Corporate Treasury Sales
ที่ตงั ้
เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 27-29 ถนนวิทยุแขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2646-5139
โทรสาร
+66-2651-5892
(7.2)

หุ้นกู้ 11,700 ล้ านบาทออกขายเดือนพฤษภาคม 2552
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
หน่วยงาน สายธุรกิจขนาดใหญ่ 4 กลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่
ที่ตงั ้
ชัน้ 8 โซนบี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2544-2483
โทรสาร
+66-2937-7969
ชื่อ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)
หน่วยงาน ฝ่ ายธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)
ที่ตงั ้
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2470-2020
โทรสาร
+66-2470-3065
ชื่อ
ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
หน่วยงาน Corporate Treasury Sales
ที่ตงั ้
เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 27-29 ถนนวิทยุแขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2646-5139
โทรสาร
+66-2651-5892
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(8)

Cross Currency Swap Counter Party (USD/CAD)
ชื่อ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หน่วยงาน ฝ่ ายบริ หารเงิน
ที่ตงั ้
อาคาร 1(นานาเหนือ) ชัน้ 5 เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2208-4815
โทรสาร
+66-2256-8398
ชื่อ
หน่วยงาน
ที่ตงั ้
โทรศัพท์
โทรสาร

(9)

2.1

Barclays Bank PLC
Investment Banking
Level 28 One Raffles Quay South Tower Singapore 048583
+65-6308-2075
+65-6308-3319

Interest Rate Swap Counter Party
(9.1) เงินกู้ 50 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐอเมริกา ทําสัญญาเมื่อเดือนเมษายน2555
ชื่อ
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด สาขากรุงเทพฯ
หน่วยงาน Corporate Marketing and Sales
ที่ตงั ้
เลขที่ 968 อาคาร HSBC ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2614-4847, +66-2614-4848
โทรสาร
+66-2632-4831
(10)

ผู้สอบบัญชี

ชื่อ

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ตงั ้

ซอยอารี สมั พันธ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400ประเทศไทย

โทรศัพท์

+66-2271-8112

โทรสาร

+66-2618-5788
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(11)

ที่ปรึกษากฎหมาย
ชื่อ

Herbert Smith Freehills LLP

ที่ตงั ้ (1)

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

โทรศัพท์

+65-6868-8000

โทรสาร

+65-6868-8001

ที่ตงั ้ (2)

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

โทรศัพท์

+852-2845-6639

โทรสาร

+852-2845-9099

ที่ตงั ้ (3)

Hiswara Bunjamin & Tandjung (HBT)
23rd Floor Gedung BRI II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta, 10210, Indonesia

โทรศัพท์

+62-21-574-4010

โทรสาร

+62-21-574-4670

ชื่อ

Trench, Rossie Watanabe Advogados

ที่ตงั ้

Centro EmpresarialInternacional Rio Av. Rio Branco, 1, 19º andar,
Setor B 20090-003 Rio de Janeiro, RJ - Brasil

โทรศัพท์

+55-21-2206-4900

โทรสาร

+55-21-2206-4949

ชื่อ

Norton Rose Fulbright (Asia) LLP

ที่ตงั ้

One Raffles Quay, #34-02 North Tower, Singapore 048583

โทรศัพท์

+65-6223-7311

โทรสาร

+65-6224-5758
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ชื่อ

Slaughter and May (Hong Kong and London)

ที่ตงั ้

47th Floor, Jardine House, One Connaught Place Central,
Hong Kong

โทรศัพท์

+852-2901 -7278, +852-9383-5977

โทรสาร

-

ชื่อ

Mallesons Stephen Jaques

ที่ตงั ้

Level 10 Central Park, 152 St Georges Terrace,
Perth WA 6000 Australia

โทรศัพท์

+61-8-9269-7000

โทรสาร

+61-8-9269-7999

ชื่อ

Mochtar Karuwin Komar

ที่ตงั ้

14th Floor Wisma Metropolitan II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31,
Jakarta 12820 Indonesia

โทรศัพท์

+62-21-571-1130

โทรสาร

+62-21-571-1162, +62-21-570 1686

ชื่อ

Dherakupt International Law Office Ltd.

ที่ตงั ้

546 อาคารยูนิเวสต์ คอมเพล็กซ์ ชัน้ 15 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์

+66-2511-1512, +66-2513-1976

โทรสาร

+66-2938-1247, +66-2938-1957
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ชื่อ

Pracha Tooppoltup Law Office

ที่ตงั ้

54 ซอย 73 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว
กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์

+66-2530-3173

โทรสาร

-

ชื่อ

SAL & Caldeira Advogadoes, Lda.

ที่ตงั ้

Julius Nyerere Av. 3412, Maputo, Mozambique - Cx – Postal 2830

โทรศัพท์

+258-21-241400

โทรสาร

+258-21-494710

ชื่อ

Siam Premier International Law Office Limited

ที่ตงั ้

ชัน้ 26 ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(12)

โทรศัพท์

+66-2646-1888

โทรสาร

-

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ

นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

ที่อยู่

8/48 ประสานมิตรคอนโดมิเนียม สุขมุ วิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

+66-2258-4363

โทรสาร

-

ส่วนที่ 1 หน้ า 107

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ

นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย

ที่อยู่

188 ซอย 16 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ ประชานิเวศน์ 1
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

6.5

โทรศัพท์

+66-2589-5566

โทรสาร

-

ข้ อมูลสําคัญอื่น
- ไม่มี -
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7.

ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โครงสร้ างเงินทุนตามงบการเงินรวมประกอบด้ วยหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย
(Interest Bearing Liabilities) จํานวน 4,023 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน
11,729 ล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐอเมริ กา ซึ่งคิดเป็ นอัตราส่วนหนีส้ ิ นที่ มีดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
0.34 เท่า โดยองค์ประกอบของโครงสร้ างเงินทุนที่สําคัญมีดงั นี ้
7.1

หลักทรั พย์ ของบริษัท
7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,969,985,400 บาท ซึ่งประกอบด้ วย
หุ้ น สามั ญ จํ า นวน 3,969,985,400 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 1 บาท และมี ทุ น ชํ า ระแล้ วจํ า นวน
3,969,985,400 บาทซึง่ ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 3,969,985,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
7.1.2 หุ้นกู้และตราสารหนีอ้ ่ ืน
ปตท.สผ. ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถื ออยู่ในระดับที่น่าลงทุน (Investment grade) โดย
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชึ่งเป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก ได้ แก่ Moody’s Investors Service (“Moody’s”),
Standard & Poor’s Ratings Services (“Standard & Poor’s”) และ Japan Credit Rating Agency
(“JCR”) ที่ระดับ Baa1, BBB+ และ A- ตามลําดับ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อจาก
บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํ ากัด ซึ่งเป็ นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถื อในประเทศที่ระดับ AAA ซึ่งเป็ นอันดับ
เครดิตที่สงู สุด
7.1.2.1 หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 บริ ษัทได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและ
ไม่ด้อยสิทธิ อายุ 5 ปี จํานวน 500 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ที่ อตั ราดอกเบี ้ยคงที่ ร้อยละ 3.707 ต่อปี
ซึ่งหุ้นกู้ดงั กล่าวได้ รับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี ้จาก Standard & Poor's และ Moody's ที่ระดับ
BBB+ และ Baa1 ตามลําดับโดยเงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ บริ ษัทได้ นําไปใช้ เพื่อการพัฒนา
โครงการสํารวจและผลิตต่าง ๆ รวมถึงใช้ ในกิจการทัว่ ไป เพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทในอนาคต
ทังนี
้ ้การออกหุ้นกู้ดงั กล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลือจํานวน 83,400 ล้ านบาทที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2553
นอกจากนี ้ ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์ เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จํากัด
(PTTEP CIF) ได้ ดําเนินการซื ้อคืนหุ้นกู้บางส่วนจากหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ์อายุ 30 ปี จํานวน
500 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 6.35 ต่อปี ที่ออกและเสนอขายในเดือนมิถนุ ายน
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2555 โดยได้ ทําการซื ้อคืนจํานวนทังสิ
้ ้น 10 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และบริ ษัทได้ ทําการยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื ้อ
คืนทังหมดแล้
้
ว ส่งผลให้ ห้ นุ กู้ดงั กล่าวมียอดคงเหลือจํานวนทังสิ
้ ้น 490 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
7.1.2.2 ตราสารหนี ้อื่น
ปตท.สผ. ได้ ดําเนิน “โครงการกู้เงินระยะสันของปตท.สผ.”
้
โดยการออกและเสนอขาย
ตัว๋ แลกเงินระยะสันในประเทศไทยให้
้
กบั นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทัว่ ไปซึ่งการออกตัว๋ แลกเงินระยะสัน้
ดังกล่าวอยูใ่ นวงเงินแบบสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) จํานวน 50,000 ล้ านบาทที่ได้ รับอนุมตั ิตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และเดือนพฤศจิกายน 2553
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทไม่มีตวั๋ แลกเงินคงค้ างสําหรับรายละเอียดของหุ้นกู้
ที่มียอดคงค้ าง ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 ปรากฏตามตารางดังนี ้
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(1)
ชนิดของหุ้นกู้
หุ้นกู้เงินบาท
ไม่มีหลักประกัน
ไม่ด้อยสิทธิ

หุ้นกู้สกุลเงินบาทมียอดคงค้ างรวมทังสิ
้ ้น 19,200 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
วันที่ออก
และเสนอขาย
27 มีนาคม 2546

วันครบกําหนด
ไถ่ ถอน
27 มีนาคม 2561

15 ปี

จํานวนคงค้ าง
(ล้ านบาท)
2,500 2

29 พฤษภาคม 2552

29 พฤษภาคม 2557

5 ปี

11,7003

29 พฤษภาคม 2552

29 พฤษภาคม 2562

10 ปี

5,000 4

อายุ

อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
ร้ อยละ 4.625
จ่ายดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน
ร้ อยละ 4.00
จ่ายดอกเบี ้ยทุก3เดือน
ร้ อยละ 4.80
จ่ายดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน

อันดับความน่ าเชื่อถือ
ทางการเงิน 1
AAA
AAA
AAA

1

อ้ างอิงจากข้ อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่จดั ทําโดยบริ ษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
ในปี 2548 มีการทําสัญญาแปลงหนี ้ (Swap Agreement) สกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาจํานวน 60.82 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ที่อตั ราดอกเบี ้ยคงที่เฉลี่ยร้ อยละ 3.85 ต่อปี และ ในปี 2550 ได้ มีการยกเลิกสัญญา
แปลงหนี ้ (Unwounded Swap Transaction) กลับเป็ นสกุลเงินบาทจํานวน 2,500 ล้ านบาท ที่อตั ราดอกเบี ้ยคงที่เฉลี่ยร้ อยละ 3.30 ต่อปี ต่อมาในปี 2554 ได้ มีการทําสัญญาแปลงหนี ้ (Swap Agreement) สกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาจํานวน 82.92 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ที่อตั ราดอกเบี ้ยคงที่เฉลี่ยร้ อยละ 3.30 ต่อปี
3
ในปี 2554 มีการทําสัญญาแปลงหนี ้ (Swap Agreement) สกุลเงินบาท เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา จํานวน 389.50 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ที่อตั ราดอกเบี ้ยคงที่เฉลี่ยร้ อยละ 2.67 ต่อปี
4
ในปี 2554 มีการทําสัญญาแปลงหนี ้ (Swap Agreement) สกุลเงินบาท เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา จํานวน 161.81 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ที่อตั ราดอกเบี ้ยคงที่เฉลี่ยร้ อยละ 4.93 ต่อปี
2
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(2)

หุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศมียอดคงค้ างรวมทังสิ
้ ้น 2,390 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ชนิดของหุ้นกู้
หุ้นกู้เงินดอลลาร์ สรอ.
ไม่มีหลักประกัน
ไม่ด้อยสิทธิ

วันที่ออก
และเสนอขาย
19 กรกฎาคม 2553

วันครบกําหนด
ไถ่ ถอน
19 กรกฎาคม 2558

5 ปี

จํานวนคงค้ าง
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
5005

4 สิงหาคม 2553

4 สิงหาคม 2558

5 ปี

2006

5 เมษายน 2554

5 เมษายน 2564

10 ปี

7007

12 มิถนุ ายน 2555

12 มิถนุ ายน 2585

30 ปี

4908

16 กันยายน 2556

16กันยายน 2561

5 ปี

5009

อายุ

อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
ร้ อยละ 4.152
จ่ายดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน
ร้ อยละ 4.152
จ่ายดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน
ร้ อยละ 5.692
จ่ายดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน
ร้ อยละ 6.35
จ่ายดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน
ร้ อยละ 3.707
จ่ายดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน

อันดับความน่ าเชื่อถือ
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
Baa1 โดย Moody’s และ
BBB+ โดย Standard & Poor’s

5

PTTEP AIF เป็ นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี บริ ษัทเป็ นผู้คํ ้าประกันหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนตลอดอายุห้ นุ กู้อนั ดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่จดั ทําโดย Moody’s เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

6

PTTEP AIF เป็ นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี บริษัทเป็ นผู้คํ ้าประกันหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนตลอดอายุห้ นุ กู้อนั ดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่จดั ทําโดย Moody’s เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

7

PTTEP CIF เป็ นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี บริ ษัทเป็ นผู้คํ ้าประกันหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนตลอดอายุห้ นุ กู้อนั ดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่จดั ทําโดย Moody’s เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

8

PTTEP CIF เป็ นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี บริ ษัทเป็ นผู้คํ ้าประกันหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนตลอดอายุห้ นุ กู้อนั ดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่จดั ทําโดย Moody’s เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

9

PTTEP เป็ นผู้ออกหุ้นกู้อนั ดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่จดั ทําโดยMoody’s และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556
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(3)

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน (Hybrid Bonds) มียอดคงค้ างรวมทังสิ
้ ้น 5,000 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ชนิดของหุ้นกู้
หุ้นกู้เงินบาท
ไม่มีหลักประกัน
ด้ อยสิทธิ
มีลกั ษณะคล้ ายทุน 11
ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริ ษัท
ผู้ ออกหุ้ นกู้ มี สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อน
ก่อนกําหนด
มี สิท ธิ เ ลื่อ นชํ า ระดอกเบี ย้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

วันที่ออก
และเสนอขาย
15 มิถนุ ายน 2555

วันครบกําหนด
ไถ่ ถอน
 บริ ษัทอาจใช้ สท
ิ ธิไถ่
ถอนได้ เมื่อเลิก
บริ ษัท หรื อ
 บริ ษัทใช้ สท
ิ ธิไถ่
ถอนตามเงื่อนไขที่
กําหนด

อายุ
ไม่มีกําหนด
ระยะเวลา

จํานวนคงค้ าง
(ล้ านบาท)
5,000

อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
 ปี ที่ 1-10 ร้ อยละ 5.85
 ปี ที่ 11-30 ร้ อยละ 6.10
 ปี ที่ 31-60 ร้ อยละ 6.85
 ปี ที่ 61 เป็ นต้ นไปร้ อยละ 7.85
จ่ า ยดอกเบี ย้ ทุ ก 3 เดื อ น เว้ น แต่
บริ ษัทเลือ่ นชําระดอกเบี ้ย

อันดับความน่ าเชื่อถือ
ทางการเงิน 10
AA

10

อ้ างอิงจากข้ อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่จดั ทําโดยบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 29เมษายน2556
ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกู้ด้อยสิทธิดงั กล่าวเป็ นรายการหนึ่งภายใต้ สว่ นของผู้ถือหุ้น

11
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7.1.3 จํานวนหุ้น และผลกระทบต่ อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจาก เอ็นวีดีอาร์
เอ็นวีดีอาร์ (Non-Voting Depository Receipt หรื อ NVDR) คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิด
จากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกโดย บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด (“ไทยเอ็นวีดีอาร์ ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ จัดตังขึ
้ น้ โดย NVDR มีลกั ษณะเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic
List) วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือช่วยส่งเสริ มการลงทุน โดยนักลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนในหุ้น
สามัญ ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ได้ โ ดยไม่ มี ข้ อ จํ า กัด ในเรื่ อ งเพดานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) และได้ รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปั นผลและสิทธิใน
การซื ้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นทุนของบริ ษัทดังกล่าว นอกจากนี ้ NVDR ยังช่วยขจัดปั ญหา
ของนักลงทุนต่างประเทศที่ไม่สามารถลงทุนในหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิใน
การออกเสียงในที่ประชุมของบริ ษัท (Non-Voting Rights) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ว่าวัตถุประสงค์หลักของ
NVDR คือเพื่อส่งเสริ มการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศแต่นกั ลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NDVR ได้
เช่นกัน
จากการรายงานข้ อ มูล การออก NVDR ในเว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ พบว่ า ณ วัน ที่ 17
กุมภาพันธ์ 2557 หุ้นสามัญของบริษัทที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ ถือไว้ มีจํานวน 146,098,106 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
3.68 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท คือ 3,969,985,400 หุ้น ไทยเอ็นวีดีอาร์ ไม่สามารถใช้ สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสําหรับจํานวนหุ้นสามัญที่ถืออยู่ ยกเว้ นกรณี การใช้ สิทธิ ออกเสียงเพื่อลงมติ
เกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
7.2

ผู้ถือหุ้น
7.2.1 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ แก่

อันดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED

จํานวนหุ้น
2,591,860,489
146,098,106
85,841,186
80,681,078
73,583,837
55,307,505

% ของ
จํานวนหุ้น
ทัง้ หมด
65.286
3.680
2.162
2.032
1.854
1.393
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อันดับ
7.
8.

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

จํานวนหุ้น

CHASE NOMINEES LIMITED 42
54,065,865
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
53,081,145
LUXEMBOURG
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING
41,241,647
THAILAND
THE BANK OF NEW YORK MELLON
39,132,443
รวมจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก 3,220,893,301
รวมจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ วทัง้ หมด 3,969,985,400
ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

9.
10.

% ของ
จํานวนหุ้น
ทัง้ หมด
1.362
1.337
1.039
0.986
81.131
100

7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่ านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ตัง้ แต่ ร้อยละ 0.50 ของจํานวนหุ้น
ที่ชาํ ระแล้ วของหลักทรัพย์ อ้างอิงขึน้ ไป *
2411

อันดับ
1.

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือผ่ านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
รวมจํานวนหุ้น

% ของ
จํานวนหุ้น
จํานวน
หุ้นทัง้ หมด
41,846,978
1.05
41,846,978
1.05

7.2.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ ีโดยพฤติการณ์ มีอิทธิผลต่ อการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อ
การดําเนินการของบริษัทอย่ างมีนัยสําคัญ
ปตท.ในฐานะที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทมีส่วนในการกําหนดนโยบายการจัดการ
และการดําเนินงานของบริ ษัทโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 1 มกราคม
2557 มีกรรมการที่เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารของ ปตท. จํานวน 3 คน จากจํานวนกรรมการของ ปตท.สผ.
ทังหมด15
้
คน

*

เนื่องจากตังแต่
้ วนั ที่ 18 มกราคม 2553 บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ได้ เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูลรายชื่อผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ เป็ นเปิ ดเผยข้ อมูลผู้ถือ
เอ็นวีดีอาร์ ตังแต่
้ ร้อยละ 0.50 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ ้นไป
หมายเหตุ: ข้ อมูลจาก http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTTEP-R
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7.3

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

หากไม่มีความจําเป็ นอันใดคณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกํ าไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้ แล้ วในแต่
ละปี และคณะกรรมการบริ ษัทอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมี
ผลกํ าไรสมควรพอที่จะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ส่วนใน
กรณีของบริ ษัทย่อยนัน้ บริ ษทั ไม่ได้ กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะไม่ประกาศหรื อจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่มีการเลื่อนการชําระดอกเบี ้ยหรื อ
ดอกเบี ้ยค้ างชําระของ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริ ษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้น กู้ก่อนกํ าหนดและมี สิ ทธิ เ ลื่ อนชํ าระดอกเบี ย้ โดยไม่มี เงื่ อนไขใด ๆ ของบริ ษัท ปตท.สํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2555”
ข้ อมูลการจ่ายเงินปั นผลย้ อนหลัง 5 ปี ของ ปตท.สผ.
ปี

2552

2553

2554

2555

2556

อัตรากําไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)

6.69

13.21

13.48

17.08

14.07

อัตราเงินปั นผลต่ อหุ้น (DPS)

2.68

5.03

5.40

5.80

6.00

อัตราการจ่ ายเงินปั นผลต่ อกําไรสุทธิ (D/P)

40%

40%

40%

38%

40%
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8.

โครงสร้ างการจัดการ

ข้ อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
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8.1

คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท มี
ความหลากหลายและสมดุล (Skill Mix) ในด้ าน Industry Knowledge, Accounting & Finance,
Business Judgment, Management Skill, International Markets, Business Strategy, Crisis
Management, Corporate Governance และ Legal โดยคณะกรรมการจะต้ องมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริ บรู ณ์
และมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องตามกฎหมายบริ ษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของ
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กฎของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังสามารถอุ
้
ทิศตนและเวลาเพื่อปฏิบตั ิ
หน้ าที่และความรับผิดชอบได้ อย่างเต็มที่ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการขาดประชุมเกิน 3 ครัง้ ติดต่อกันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ถือว่าขาดคุณสมบัตกิ รรมการด้ วย
โครงสร้ างคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีจํานวน 15 คน ซึ่งเป็ นจํานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ
แบ่งเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร หรื อเป็ นกรรมการอิสระจํานวนไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการที่มีอยู่ และต้ องมีกรรมการที่เป็ นบุคคลภายนอกจากภาคธุรกิจเอกชนอย่างน้ อย
3 คนโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการมีจํานวน 15 คน ประกอบด้ วย
•

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 14 คน (ร้ อยละ 93.34 ของกรรมการทังคณะ)
้

•

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 1 คน คือ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่

• กรรมการอิสระ 9 คน (ร้ อยละ 60.00 ของกรรมการทัง้ คณะ) ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการที่มีอยู่
• กรรมการที่เป็ นบุคคลภายนอกจากภาคธุรกิจเอกชน 6คน
ปตท.สผ. มีผ้ ถู ื อหุ้นรายใหญ่ เพียงกลุ่มเดียว คือ บริ ษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นส่วน
น้ อยมีการกระจายตัวมาก ไม่ถือว่าเป็ นกลุ่มอื่น ๆ อีก ดังนัน้ องค์ประกอบและสัดส่วนของคณะกรรมการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมสําหรับการถ่วงดุลในคณะกรรมการเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมแล้ ว
ทังนี
้ ้ รายชื่อ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้น ของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร กรรมการ
ที่เป็ นผู้บริ หาร กรรมการอิสระ กรรมการจากภาคเอกชน รวมถึงกรรมการที่ มาจาก ปตท. ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ของ ปตท.สผ. เปิ ดเผยในหัวข้ อ รายละเอียดเกี่ ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท หน้ า 112 รวมทังได้
้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วย
8.1.2 ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการ ปตท.สผ. สามารถแสดงบทบาทของตนได้ อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการ
ปตท.สผ. กํ าหนดให้ เรื่ องต่อไปนี ้เป็ นอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งสอดคล้ องกับกฎหมาย
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วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรับผิดชอบ
(Accountability) ความระมัดระวัง (DutyofCare) และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (DutyofLoyalty) ดังนี ้
(1) จัดให้ มีและกํ ากับดูแลให้ การดําเนินงานต่าง ๆ เป็ นไปตามการกํ ากับดูแลกิ จการที่ ดีและ
จริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทัง้ เป็ นผู้นําและเป็ นตัวอย่างที่ ดีในการปฏิ บัติ แนะนํ า สื่อสาร และ
เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้ แก่
บุคลากรของกลุม่ ปตท.สผ. และเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ แก่องค์กรอื่น ๆ ด้ วย
(2) พิจารณาและอนุมัติวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้ สามารถนํ าไป
ปฏิบตั ใิ ห้ บงั เกิดผลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) พิ จ ารณาและอนุ มัติ แ ผนกลยุ ท ธ์ ทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งาน เป้ า หมาย และโครงสร้ าง
อัตรากําลัง และการดําเนินงานที่สําคัญของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทังติ
้ ดตามและทบทวนผลการดําเนินงาน
อย่า งสมํ่ าเสมอ เพื่ อ กํ ากับดูแ ลให้ ฝ่ ายจัดการดํ าเนิน งานให้ บรรลุแ ผนกลยุท ธ์ ทิ ศทางการดํา เนิน งาน
เป้ า หมาย และนโยบายที่ กํ า หนดไว้ รวมทัง้ ทบทวนให้ มี ค วามคล่ อ งตัว เหมาะสม เพี ย งพอที่ จ ะให้
ฝ่ ายจัดการสามารถบริ หารจัดการธุรกิจได้ อย่างราบรื่ น และมีประสิทธิภาพ
(4) จัดให้ มีการควบคุมภายในที่ดี โดยมีระเบียบต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการทํางานที่ชดั เจนและ
เหมาะสม มี ระบบบัญ ชี การรายงานทางการเงิ นที่ เป็ นมาตรฐาน น่าเชื่ อถื อ มี การบริ หารความเสี่ ยงที่
เหมาะสม เพี ย งพอ มี ร ะบบการกํ า กั บ การปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ก ารติ ด ตาม
อย่างสมํ่าเสมอ
(5) พิจารณาและอนุมตั ิรายการที่มีนยั สําคัญตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมาย ข้ อบังคับ นโยบาย
ระเบียบหรื อ อํานาจดําเนินการของ ปตท.สผ. ซึง่ ก่อให้ เกิดภาระผูกพันต่าง ๆ กับ กลุม่ ปตท.สผ.
(6) พิ จ ารณากรณี เ กี่ ยวกับความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบและโปร่ ง ใส และ
รายงานให้ ปตท.สผ. ทราบถึงการมีส่วนได้ เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้ องรวมไปถึงการป้องกันการใช้
ประโยชน์ อนั มิควรในทรั พย์สินของบริ ษัทและการทําธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ เกี่ ยวโยงกับบริ ษัทใน
ลักษณะที่ไม่สมควร
(7) กําหนดให้ มีระเบียบที่ชดั เจนและเหมาะสมมีรายงานทางการเงินที่เป็ นมาตรฐานน่าเชื่อถือ
และมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ การบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม
(8) กํากับดูแลให้ มีการตรวจสอบทังจากผู
้
้ ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกให้ มีการ
ทําหน้ าที่อย่างมีประสิทธิผล
(9) กํ ากับดูแ ลให้ มี การสื่ อ สารและเปิ ดเผยสารสนเทศในเรื่ อ งต่า ง ๆ ให้ กับผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนเหมาะสมและทันเวลา
(10)

กํากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
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(11) พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ ข้อมูลเชิงลึกหรื อดําเนินการใด ๆ
ให้ กับ ปตท.สผ. ในเรื่ องที่มีผลกระทบกับธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรื อชื่อเสียงของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมี
นัยสําคัญ
(12) พิ จ ารณาและอนุมัติ Board Performance ของคณะกรรมการ และประเมิ น ผล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง
(13) พิจารณาและอนุมตั ิ Performance Agreement Target ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานรวมถึงกําหนดค่าตอบแทนให้ สอดคล้ องกับผลการ
ดํ า เนิ น งาน รวมทั ง้ กํ า กั บ ดู แ ลให้ ปตท.สผ. มี ก ระบวนการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการประเมิ น ผล
การปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารระดับสูงด้ วย
(14) พิ จ ารณามอบอํ า นาจอย่ า งเหมาะสมให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารและกรรมการ
ผู้จัด การใหญ่ จัด การกิ จ การของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามแผนกลยุท ธ์ ทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งาน เป้า หมาย
และนโยบายของบริ ษั ท โดยจัด ให้ มี ก ารกํ า กับ ดูแ ลที่ เ หมาะสมและมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ทัง้ นี ้ กรรมการ ปตท.สผ. สามารถขอเอกสารข้ อ มูล คํ า ปรึ ก ษา และบริ ก ารต่า ง ๆ เกี่ ย วกั บ
การดํ า เนิ น งานของบริ ษัท จากผู้บริ หาร รวมทัง้ ขอความเห็น จากที่ ปรึ ก ษาอิส ระภายนอก เมื่ อเห็นว่า มี
ความจําเป็ นและเหมาะสม โดย ปตท.สผ. จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น
8.1.3 คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง
8.1.3.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล ดังนี ้
(1) กํ าหนดนโยบายการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทรวมทัง้ จริ ยธรรมธุรกิ จ และ
นําเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ มีการปฏิบตั ใิ นทุกระดับต่อไป
(2) ส่ง เสริ ม ให้ การดําเนิ นกิ จ การของบริ ษัทและการปฏิ บัติง านของคณะกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท สอดคล้ องกับนโยบายการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของ
กลุม่ ปตท.สผ.
(3) ประเมินและทบทวนเกี่ ยวกับนโยบายจริ ยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้ อพึงปฏิบตั ิหรื อ
แนวปฏิบตั ดิ ้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับ กฎหมาย แนวทางปฏิบตั ิของสากลและ
บริ ษั ท ชั น้ นํ า รวมถึ ง ข้ อเสนอแนะของสถาบั น ต่ า งๆ และพิ จ ารณาข้ อเสนอของผู้ ถื อ หุ้ นที่ เ กี่ ย วกั บ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทังการตอบกลั
้
บผู้ถือหุ้นต่อไป
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(4) ดูแลให้ มี การประเมิ นผลการปฏิ บัติ ตามนโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการที่ ดี แ ละ
จริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
(5) เปิ ดเผยข้ อมู ล เกี่ ยวกั บ การกํ า กั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ต่ อผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
(Stakeholders) ในรายงานประจําปี โดยต้ องนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ่อนเสมอ
(6)

ดูแลและให้ คําแนะนําในการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม

(7)

พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี ้ เพื่อให้ มีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ

(8)

เปิ ดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ ในรายงานประจําปี

(9) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ ยวเนื่องกับการกํ ากับดูแล
กิจการที่ดีของกลุม่ ปตท.สผ.
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 คน โดยต้ องเป็ นกรรมการ
อิสระทัง้ หมด คณะกรรมการบรรษัทภิ บาลชุดปั จจุบนั (วาระการดํารงตําแหน่ง ตังแต่
้ วันที่ 25 เมษายน
2554 – 24 เมษายน 2557) มีจํานวน 3 คน ได้ แก่
พลเอกพรชัย กรานเลิศ
ประธานกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
และกรรมการอิสระ
นายอัชพร จารุจินดา
กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ
นายไมตรี ศรี นราวัฒน์
กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ
โดยพลเอกพรชัย กรานเลิศ ดํารงตําแหน่งตังแต่
้ วนั ที่ 25 เมษายน 2555 แทนนายวีระพล
จิรประดิษฐกุล นายอัชพร จารุ จินดา ดํารงตําแหน่งตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 แทนนายวรภัค ธันยาวงษ์
และนายไมตรี ศรี นราวัฒน์ ดํารงตําแหน่งตังแต่
้ วนั ที่ 25 เมษายน 2556 แทนนางวรานุช หงสประภาส ทังนี
้ ้
ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 7 ครัง้ โดยกรรมการบรรษัทภิบาลทุกคนที่
ดํารงตําแหน่งอยู่ ณ ขณะนันได้
้ เข้ าร่ วมประชุมครบทุกครั ง้ และเลขานุการบริ ษัทปฏิ บตั ิหน้ าที่เลขานุการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ เข้ าร่วมประชุมครบทุกครัง้ ด้ วย
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ไว้ ในรายงานของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแล้ ว
8.1.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ตรวจสอบ ดังนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบมี หน้ าที่ และความรั บผิดชอบตามระเบี ยบว่าด้ วยคณะกรรมการ

(1) สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ โดยมีผ้ สู อบ
บัญชีเข้ าร่วมประชุมด้ วยทุกไตรมาส
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(2) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ ปตท.สผ.
(3) พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อรายการที่ อ าจจะมี ค วามขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
(4) สอบทานให้ ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
ที่ เหมาะสม และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล รวมทั ง้ มี ห น้ าที่ ส อบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทาง
การตรวจสอบ และประเมิ น ผลการตรวจสอบการดํ า เนิ น งานด้ า นต่า ง ๆ ของ ปตท.สผ. ตามวิ ธี ก าร
และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
(5) พิ จารณา คัดเลื อก เสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ของ ปตท.สผ. และพิ จารณาเสนอ
ค่าตอบแทน รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุม อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(6) พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(7) ให้ ความเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั ง้ โยกย้ าย และพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ
หรื อลงโทษรวมทังประเมิ
้
นผลงานของหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบ
(8) อนุมตั แิ ผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
(9) พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบข้ อเสนองบประมาณ โครงสร้ างและอัตรากํ าลังของ
หน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้ ฝ่ายบริ หารนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(10) อนุมตั กิ ฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(11) อนุมตั หิ นังสือรับรองความเป็ นอิสระของหัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบ กรณีที่หวั หน้ าฝ่ าย
ตรวจสอบต้ องลงปฏิบตั งิ านตรวจสอบนัน้ ๆ เอง
(12) พิจารณาให้ ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี และ
ผลการตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม อื่ น จากการร้ องขอให้ ต รวจสอบในกรณี พิ เ ศษ รวมทัง้ ผลการดํ า เนิ น งาน
จากงานให้ คําปรึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ
(13) ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการตรวจสอบต้ องเข้ าร่ ว มประชุ ม
ผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. เพื่อชี ้แจงในเรื่ องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีด้วย
(14) พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี
(15) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
(16) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของ
บริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 คน โดยต้ องเป็ นกรรมการ
อิสระทังหมด
้
ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานความน่าเชื่อถื อของ
งบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปั จจุบนั (วาระการดํารงตําแหน่ง ตังแต่
้ วนั ที่ 25 เมษายน 2556
ถึงวันที่ 24 เมษายน 2559) มีจํานวน 3 คน ได้ แก่
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รายชื่อกรรมการ
นายอําพน กิตติอําพน

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดํารงตําแหน่งเป็ นวาระที่ 2
• วาระที่ 1: 25 เมษายน 2554
ถึง 30 มีนาคม 2556
• วาระที่ 2: 25 เมษายน 2556
ถึงปั จจุบนั

ประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงิน
• ธันวาคม 2548 – เมษายน 2550 :
กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท
โรงกลัน่ นํ ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน)
• พฤษภาคม – ธันวาคม 2550 : ประธาน
กรรมการตรวจสอบบริ ษัท โรงกลัน่ นํ ้ามัน
ระยอง จํากัด (มหาชน)
• เมษายน 2553 – เมษายน 2554 :
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

นางวรานุช หงสประภาส

กรรมการตรวจสอบ
ดํารงตําแหน่งตังแต่
้
25 เมษายน 2556 ถึงปั จจุบนั

• พ.ศ. 2549 – 2552 : ประธานกรรมการ
ตรวจสอบการท่าเรื อแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2549- 2552, พ.ศ. 2555 – 2556 :
ประธานกรรมการตรวจสอบสํานักงาน
ธนานุเคราะห์
• พ.ศ. 2552 – 2554 : กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัททีโอที จํากัด (มหาชน)

นายอัชพร จารุจินดา

กรรมการตรวจสอบ
ดํารงตําแหน่งตังแต่
้
31 ตุลาคม 2556 ถึงปั จจุบนั

• พ.ศ. 2550 – 2556 :
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตุลาคม 2556 – ปั จจุบนั :
กรรมการตรวจสอบ
การประปานครหลวง

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมี การประชุม รวมทัง้ สิ น้ 13 ครั ง้ และได้ พิจ ารณา
ระเบียบวาระการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 63 เรื่ อง โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนที่ดํารงตําแหน่งอยู่ ณ ขณะนัน้
ได้ เข้ าร่ วมประชุมครบทุกครัง้ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ เข้ าร่ วมประชุมครบทุกครัง้ ด้ วย
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ร ายงานผลการปฏิ บัติ ง านประจํ า ปี ไ ว้ ใ นรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ ว
8.1.3.3 คณะกรรมการสรรหา
สรรหา ดังนี ้

คณะกรรมการสรรหามี หน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบตามระเบี ยบว่าด้ วยคณะกรรมการ

(1) สรรหาบุคคลที่ส มควรได้ รับการเสนอชื่ อเป็ น กรรมการ หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ ห ารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่ อมี ตําแหน่ง ว่างลง หรื อที่ ครบวาระ เพื่ อเสนอให้ คณะกรรมการ
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พิจารณาเลือกตัง้ หรื อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อเลื อกตัง้ แล้ วแต่กรณี โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ตอ่ ปตท.สผ. จํานวนบริ ษัทที่บคุ คล
นันดํ
้ ารงตําแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขดั แย้ งกัน (Conflict of Interest) ด้ วย
(2) จัดเตรี ยมบัญชี รายชื่ อผู้ที่ สมควรได้ รั บการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ หรื อประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ไว้ เป็ นการล่วงหน้ า และ/หรื อ ในกรณี ที่มีตําแหน่งกรรมการ หรื อ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ว่างลง
(3) ขอรั บข้ อคิดเห็น ต่าง ๆ จากคณะกรรมการ ปตท. และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปตท. (ถ้ ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้ วย ก่อนนําเสนอ
ให้ คณะกรรมการ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี พิจารณาเลือกตังต่
้ อไป
(4) พิจารณา Board Performance Target และ Performance Agreement แต่ละปี
ของคณะกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห ารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลํ าดับ และเสนอให้
คณะกรรมการอนุมัติ รวมทัง้ กํ า หนดแบบประเมิน ผลการปฏิ บัติง านของประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
(5) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการเฉพาะเรื่ อง
และประธานกรรมการเฉพาะเรื่ องต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตังเมื
้ ่ อมี ตําแหน่งว่างลง หรื อเสนอปรั บปรุ ง
กรรมการเฉพาะเรื่ องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
(6) พิ จ ารณาทบทวนเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บว่ า ด้ วยคณะกรรมการสรรหา เพื่ อ ให้ มี
ความเหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
(7)

เปิ ดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ ในรายงานประจําปี

(8) ปฏิ บัติก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมายอัน เกี่ ยวเนื่ องกับการสรรหา
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้ ว ยกรรมการอย่ างน้ อ ย 3 คน โดยส่ ว นใหญ่ ต้ อ งเป็ น
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาต้ องเป็ นกรรมการอิสระด้ วย คณะกรรมการสรรหาชุดปั จจุบนั
(วาระการดํารงตําแหน่ง ตังแต่
้ วนั ที่ 28 มิถุนายน 2555 – 27 มิถุนายน 2558) มีจํานวน 3 คน โดยเป็ น
กรรมการอิสระ 2 คน ได้ แก่
พลเอกวรวัฒน์ อินทรทัต
ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ
นาย ไพริ นทร์ ชูโชติถาวร
กรรมการสรรหา
พลเอกพรชัย กรานเลิศ
กรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ
โดย พลเอกวรวัฒน์ อินทรทัต ดํารงตําแหน่งตําแหน่ง ประธานกรรมการสรรหา แทน
้ วนั ที่ 31 ตุลาคม 2556 ทังนี
้ ้ ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมรวม
นายชัยเกษม นิติสิริ ตังแต่
ทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ ณ ขณะนัน้ เข้ าร่ วมประชุมครบทุกครัง้ และ
52

52

52

52

52
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เลขานุก ารบริ ษั ท ปฏิ บัติห น้ าที่ เ ลขานุก ารคณะกรรมการสรรหาได้ เ ข้ า ร่ วมประชุม ครบทุก ครั ง้ ทัง้ นี ้
คณะกรรมการสรรหาได้ รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจําปี ไว้ ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว
8.1.3.4 คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการกํ า หนดค่า ตอบแทนมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ดังนี ้
(1) พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งโดยมี
หลักเกณฑ์ หรื อวิ ธี การและโครงสร้ างที่ เ ป็ น ธรรมและสมเหตุส มผลซึ่ง พิจ ารณาตามผลการปฏิ บัติง าน
ผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษัท แนวปฏิ บัติใ นอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้ าที่ ความรั บผิดชอบ
และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(2) พิจารณาค่าตอบแทนให้ แก่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
และพิจารณาโครงสร้ างเงินเดือนของผู้บริ หารระดับสูง โดยการพิจารณาต้ องมีหลักเกณฑ์หรื อวิธีการ และ
โครงสร้ างที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีคา่ ตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ ให้ คํานึงถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิ บตั ิงานประจํ าปี ด้วย และเสนอที่ ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(3) ประเมินผลการปฏิ บตั ิง านของคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน และจัดให้ มี
รายงานผลการปฏิบตั งิ านเพื่อรายงานให้ คณะกรรมการทราบ และเปิ ดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี
(4) พิ จ ารณาทบทวนระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการกํ า หนดค่า ตอบแทน เพื่ อให้ มี
ความเหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
(5) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 คน โดยส่วนใหญ่
ต้ อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระและประธานกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทนต้ องเป็ นกรรมการอิ ส ระด้ วย
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนชุดปั จจุบนั มีจํานวน 3 คน โดยเป็ นกรรมการอิสระ 2 คน (วาระการดํารง
ตําแหน่ง ตังแต่
้ วนั ที่ 28 มิถนุ ายน 2555 – 27 มิถนุ ายน 2558) ได้ แก่
ประธานกรรมการกําหนด
พลเอกพรชัย กรานเลิศ
ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
พลเอกวรวัฒน์อินทรทัต
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
นายณัฐชาติ จารุจินดา
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
โดยพลเอกพรชัย กรานเลิศ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
กํ าหนดค่าตอบแทน แทนพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ตังแต่
้ วันที่ 25 เมษายน 2556 และ พลเอกวรวัฒน์
้ วนั ที่ 25 เมษายน 2556
อินทรทัต ดํารงตําแหน่งกรรมการ กําหนดค่าตอบแทน แทนตําแหน่งที่ว่างลง ตังแต่
ทังนี
้ ้ ในปี 2556 คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทัง้ สิ ้น 2 ครัง้ โดยกรรมการกํ าหนด
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ค่าตอบแทนทุกคนที่ดํารงตําแหน่งอยู่ ณ ขณะนันเข้
้ าร่ วมประชุมครบทุกครัง้ และเลขานุการบริ ษัทปฏิบตั ิ
หน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน เข้ าร่ วมประชุมครบทุกครัง้ ด้ วย ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ
กํ า หนดค่ า ตอบแทนได้ ร ายงานผลการปฏิ บัติ ง านประจํ า ปี ไว้ ใ นรายงานของคณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทนแล้ ว
8.1.3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ดังนี ้
(1) กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท (Risk
Management Framework) รวมถึ ง ให้ คํา แนะนํ า แก่ คณะกรรมการ ปตท.สผ. และฝ่ ายจัดการใน
เรื่ องการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์กร
(2) กํ ากับดูแลและสนับสนุนให้ การบริ หารความเสี่ยงประสบความสํ าเร็ จในระดับ
องค์กรตลอดจนระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้ นเพิ่มการให้ ความสําคัญ
และคํานึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปั จจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ ทรัพยากร
และกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม
(3) พิจารณาความเสี่ยงที่สําคัญของบริ ษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้ องกับ Corporate
Direction และ Value Chain ในธุรกิจสํารวจและผลิต อาทิเช่น ความเสี่ยงด้ านการสํารวจ ด้ านการพัฒนา
ด้ านการผลิตที่ครอบคลุมความปลอดภัยมัน่ คง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม ด้ านการลงทุนที่ครอบคลุม
ถึง Geopolitical Risk ในแต่ละประเทศที่เข้ าไปดําเนินงาน ด้ านการเงินและพาณิชย์ ด้ านขีดความสามารถ
ขององค์กร และด้ านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้ เสนอแนะวิธีปอ้ งกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้ อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ พร้ อมทังติ
้ ดตาม ประเมินผล และปรับปรุ งแผนการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่ อง และเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิ จโดยใช้ เครื่ องมือ Enterprise Risk Management
Dashboard ที่มีการกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างเป็ นทางการ คือ Risk Owner ทําหน้ าที่ติดตามและปรับปรุง
ข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั รวมทังกํ
้ าหนดแผนลดความเสี่ยงด้ วย
(4) สนับสนุนผู้บริ หารความเสี่ยง (Risk Manager) ในการดําเนินงาน การประเมิน
ปั จจัยหลักในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง ให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจ (Corporate Plan) และ
ทัดเทียมกับบริ ษัทชันนํ
้ า
(5) รายงานการกํ ากับผลการประเมินความเสี่ยง และการดํ าเนินงานเพื่ อลดความ
เสี่ ย งต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ทราบเป็ น ประจํ า ในกรณี ที่ มี เ รื่ อ งสํ า คัญ ซึ่ ง กระทบต่อ บริ ษั ท อย่า ง
มีนยั สําคัญต้ องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโดยเร็ วที่สดุ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้ อย 3 คน โดย
เป็ น กรรมการอิ ส ระอย่ า งน้ อ ย 1 คน ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งชุ ด ปั จ จุบัน มี จํ า นวน 6 คน
(โดยเป็ นกรรมการอิสระ 2 คน) ได้ แก่
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นายปรัชญาภิญญาวัธน์
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
นางวรานุช หงสประภาส
นายมนัส แจ่มเวหา
นายจักรกฤศฏิ์พาราพันธกุล
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง

ทังนี
้ ้ ในระหว่างปี 2556 นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ครบวาระการเป็ นกรรมการบริ ษัท
และจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ได้ รับเลือกตังกลั
้ บเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัท
อีกวาระหนึง่
นายวี ร ะพล จิ ร ประดิษฐกุล นายมนัส แจ่ม เวหา และนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 25 เมษายน 2556
ในปี 2556 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมี การประชุมรวมทัง้ สิ น้ 15ครั ง้ โดยมี
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่กลุ่มงานการเงิ นและการบัญชี ปฏิบตั ิหน้ าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ รายงานผลการปฏิ บตั ิงานประจํ าปี ไว้ ในรายงานของ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงแล้ ว
8.1.3.6 คณะกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระ
คณะกรรมการกรรมการอิ ส ระมี ห น้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บว่ า ด้ วย
คณะกรรมการอิสระ ดังนี ้
(1) เสนอแนะเรื่ อ งที่ สํ า คั ญ และเป็ นประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ถื อ หุ้ น
รายย่อย ต่อคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้ วแต่
กรณี
(2) ให้ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับบทบาทและหน้ าที่ ของคณะกรรมการบริ ษัทที่ พึงปฏิบตั ิ
รวมทังให้
้ ความคิดเห็นตามบทบาทและหน้ าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบตั ิ เพื่อประโยชน์ต่อบริ ษัท ผู้ถือ
หุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย
(3) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับกรรมการอิสระ รวมถึง
ทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้ มีความเหมาะสมและครบถ้ วนตามกฎหมาย
(4) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายโดยจะต้ องไม่มีผลต่อการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
(5) พิ จ ารณาทบทวนเกี่ ย วกับ ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ ให้ มี ค วาม
เหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
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คณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 9 คน ประกอบด้ วย
นายณอคุณสิทธิพงศ์
ประธานกรรมการอิสระ
พลเอกพรชัยกรานเลิศ
รองประธานกรรมการอิสระ
นายปรัชญา ภิญญาวัธน์
กรรมการอิสระ
นายอําพน กิตติอําพน
กรรมการอิสระ
นางวรานุช หงสประภาส
กรรมการอิสระ
นายอัชพร จารุจินดา
กรรมการอิสระ
พลเอกวรวัฒน์อินทรทัต
กรรมการอิสระ
นายไมตรี ศรี นราวัฒน์
กรรมการอิสระ
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
กรรมการอิสระ
ในรอบปี 2556 คณะกรรมการอิสระมีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ โดยกรรมการอิสระส่วน
ใหญ่ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ ณ ขณะนันเข้
้ าร่วมประชุมครบทุกครัง้ และเลขานุการบริ ษัทปฏิบตั ิหน้ าที่เลขานุการ
คณะกรรมการอิ ส ระได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุม ครบทุก ครั ง้ ด้ ว ย ทัง้ นี ้ คณะกรรมการอิ ส ระได้ ร ายงานผลการ
ปฎิบตั งิ านประจําปี ไว้ ในรายงานของคณะกรรมการอิสระแล้ ว
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จะต้ องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของ
ตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามที่ กฎหมายกํ าหนด และจะต้ องมี คณ
ุ สมบัติ
เพิ่มเติมตามคํานิยามที่ ปตท.สผ. กําหนดไว้ ซึ่งเข้ มกว่าที่กฎหมายไว้ รวมทังต้
้ องมีการทบทวนเป็ นประจํา
ทุกปี ด้วย โดยนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กําหนดไว้ ดังนี ้
(1) ถื อหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของ
้
ปตท.สผ.
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของปตท.สผ.ทังนี
้ ้โดยให้ นบั รวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงานลูกจ้ างพนักงานที่ปรึ กษาที่ได้
เงิ นเดือนประจํ าหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ.บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยบริ ษัทร่ วมบริ ษัทย่อยลํ าดับ
เดี ยวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี อํานาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้ นแต่จ ะได้ พ้ นจากการมี ลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ทังนี
้ ้ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ น
ข้ าราชการหรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ.
(3) ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตาม
กฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่ น
ผู้บริ หารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผ้ ูมีอํานาจควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการผู้บริ หารหรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ. หรื อบริ ษัทย่อย
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(4) ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับ ปตท.สผ. บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ. ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริ ษัทใหญ่บริ ษัทย่อยบริ ษัทร่ วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของ ปตท.สผ. เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรื อบริ การหรื อการให้ หรื อ
รั บความช่วยเหลื อทางการเงิ นด้ วยการรั บหรื อให้ ก้ ูยืมคํ ้าประกันการให้ สินทรั พ ย์เป็ นหลักประกันหนี ส้ ิ น
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกันซึง่ เป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ าย
หนึ่งตัง้ แต่ร้อยละสามของสิ นทรั พ ย์ ที่มีตัวตนสุทธิ ของ ปตท.สผ. หรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึน้ ไปแล้ วแต่
จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าวให้ นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิ ดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อ
หุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ ปตท.สผ. บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ น
ที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิ นซึ่ง ได้ รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้ านบาทต่อปี จาก ปตท.สผ.
บริ ษัทย่อยบริ ษัทร่ วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่ มีนัย
ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
(7) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกัน และเป็ น การแข่ ง ขัน ที่ มี นัย กั บ กิ จ
การของ ปตท.สผ. หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจําหรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่ นซึ่ง ประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับ
กิจการของ ปตท.สผ. หรื อบริ ษัทย่อย
(8) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ น้ เพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของ ปตท.สผ.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ.
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(9) ไม่ มี ลัก ษณะอื่ น ใดที่ ทํ า ให้ ไม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระเกี่ ย วกั บ
การดําเนินงานของ ปตท.สผ.
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ ว
กรรมการอิส ระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตัดสิน ใจในการดําเนิน กิจ การของ ปตท.สผ.
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
ปตท.สผ. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
อนึ่ง คําจํากัดความที่เกี่ยวข้ องกับการกําหนดนิยามกรรมการอิสระ เป็ นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน เกี่ ยวกับการกํ าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ ทางธุ รกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ ผี ่ านมา
38

ไม่มี

8.1.4 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ได้ กํ า หนดไว้ ใ นการกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของ ปตท.สผ. ให้ มี
การประเมิ นผลการปฏิ บัติง านของคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็ นประจํ าทุกปี ตามแบบประเมิ นผล
การปฏิบตั ิงานและ Board Performance Target ประจําปี และประเมินผลประธานกรรมการและ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องตามแบบประเมินผลการปฎิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหา
เป็ นผู้กําหนดแบบประเมิน และพิจารณากลัน่ กรอง Board Performance Target ก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริ ษัทอนุมตั ดิ ้ วย
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. แบ่งออกเป็ น (1) การประเมินผล
รายบุคคลโดยตนเอง (2) การประเมิน ผลรายบุคคลโดยกรรมการอื่ น แบบไขว้ (3) การประเมินผล
คณะกรรมการทังคณะ
้
(4) การประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง และ (5) การประเมินผลประธาน
กรรมการ ซึ่ง ปตท.สผ. จะนําผลคะแนนเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบก่อนนําไปเปิ ดเผยในรายงาน
ประจําปี โดย ปตท.สผ. จะนําข้ อเสนอแนะจากการประเมินผลฯ ของคณะกรรมการมาใช้ ในการปรับปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของคณะกรรมการคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง ประธานกรรมการ และของ
ปตท.สผ. ต่อไป
แบบการประเมินในปี 2556 มีการกําหนดนํ ้าหนักของแต่ละหัวข้ อของการประเมินเช่นเดียวกับ
ปี 2555 และมีการให้ คะแนนเป็ น 5 ระดับ โดย 1= ต้ องปรับปรุ งอย่างมาก 2 = พอใช้ 3 = มาตรฐาน
4 = ดี และ 5 = ดีมาก มีดงั ต่อไปนี ้
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(1) ผลการประเมินรายบุคคลโดยตนเองได้ คะแนนเฉลี่ย 4.86 โดยในปี 2555 ได้ คะแนนเฉลี่ย
4.74 และเป็ นคะแนนใกล้ กบั ระดับดีมากซึง่ เป็ นคะแนนขันสู
้ งสุด
(2) ผลการประเมินรายบุคคลโดยกรรมการอื่นแบบไขว้ ได้ คะแนนเฉลี่ย 4.92 โดยในปี 2555ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.83 และเป็ นคะแนนใกล้ กบั ระดับดีมากซึง่ เป็ นคะแนนขันสู
้ งสุด
(3)

ผลการประเมินคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทังคณะประกอบด้
้
วย 2 ส่วน คือ
(3.1) ผลงานตามค่า Board Performance Target ประจําปี ที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งกําหนดนํ ้าหนัก
ไว้ 50% โดยในปี 2556 ได้ คะแนน 3.47
(3.2) ผลการประเมินคณะกรรมการทังคณะโดยตนเอง
้
ซึ่งกํ าหนดนํ า้ หนักไว้ 50% ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.89 โดยในปี 2555 ได้ คะแนนเฉลี่ย 4.83 และเป็ นคะแนนใกล้ กบั ระดับดีมาก ซึ่งเป็ นคะแนน
ขันสู
้ งสุด
ดัง นัน้ ผลการประเมิ น คณะกรรมการทัง้ คณะจึ ง ได้ ค ะแนน 4.18 โดยในปี 2555
ได้ คะแนน 4.45
(4) ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ คะแนน 4.96 โดยในปี 2555 ได้ คะแนน
4.77 และเป็ นคะแนนใกล้ กบั ระดับดีมาก ซึง่ เป็ นคะแนนขันสู
้ งสุด
(5) ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทนได้ ค ะแนน 4.91เท่ า กั บ
ปี 2555และเป็ นคะแนนใกล้ กบั ระดับดีมาก ซึง่ เป็ นคะแนนขันสู
้ งสุด
(6) ผลการปฏิ บัติง านของคณะกรรมการสรรหาได้ คะแนน 4.86 โดยในปี 2555 ได้ คะแนน
4.66และเป็ นคะแนนใกล้ กบั ระดับดีมาก ซึง่ เป็ นคะแนนขันสู
้ งสุด
(7) ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลได้ คะแนน4.95 โดยในปี 2555 ได้
คะแนน 4.89และเป็ นคะแนนระดับดีมาก ซึง่ เป็ นคะแนนขันสู
้ งสุด
(8) ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ได้ คะแนน 4.93โดยในปี 2555 ได้
คะแนน 4.90และเป็ นคะแนนใกล้ กบั ระดับดีมาก ซึง่ เป็ นคะแนนขันสู
้ งสุด
(9) ผลการประเมิ น ของประธานกรรมการโดยกรรมการทัง้ คณะได้ ค ะแนน4.98 โดยใน
ปี 2555 ได้ คะแนน 4.88และเป็ นคะแนนใกล้ กบั ระดับดีมาก ซึง่ เป็ นคะแนนขันสู
้ งสุด
ทังนี
้ ้ จากผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการปี 2556บริ ษัทจะได้ มีการปรับปรุ งและ
ดําเนินการต่อไปในปี 2557ด้ วย
8.1.5 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
คณะกรรมการกํ า หนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ
กรรมการผู้จัด การใหญ่ (CEO) โดยมอบหมายให้ ค ณะกรรมการกํ า หนดค่า ตอบแทนประเมิ น ผล
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การปฏิบตั งิ านของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ตามแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ที่ คณะกรรมการสรรหากํ าหนดโดยใช้ Performance Agreement ของ CEO ที่ วัดจากดัช นี วัดผล
การดําเนินงานของบริ ษัทปี นนั ้ ๆ โดยได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อให้ มีระบบการถ่วงดุล
(Check and Balance) และสามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทงในระยะสั
ั้
นและระยะยาวซึ
้
่งช่วยให้ การพิจารณากํ าหนด
ค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่มีความชัดเจน โปร่ งใส และเหมาะสม
กับผลการปฏิบตั ิงาน และช่วยเสริ มสร้ างการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. อีกทังยั
้ งสามารถนําผล
การประเมินที่ได้ มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้ ดียิ่งขึ ้นอีกด้ วย
8.1.6 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนดวันประชุมเป็ นการล่วงหน้ าแต่ละปี และมีการกํ าหนดระเบียบวาระ
ประจํ าของแต่ล ะเดื อนไว้ ชัดเจน โดยมี การพิจ ารณากํ าหนดแผนกลยุท ธ์ ใ นการจัดประชุมนอกสถานที่
ซึ่งบริ ษัทได้ ให้ เวลาและความสํ าคัญเป็ นอย่างมากในการกํ าหนดแผนกลยุทธ์ นี ้ และมี การประชุมพิเศษ
เฉพาะคราวเพิ่ ม เติม ตามความเหมาะสมซึ่ง ในปี 2556 มี การประชุม คณะกรรมการทัง้ สิ น้ 14ครั ง้ โดย
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ รับหนังสือเชิญประชุม ร่ างรายงานการประชุม และข้ อมูลประกอบระเบียบวาระ
การประชุม เพื่อให้ กรรมการศึกษาข้ อมูลการประชุมล่วงหน้ าและมีความพร้ อมสําหรับการประชุมเสมอ
โดยปกติ ประธานกรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จัด การใหญ่ เ ป็ น
ผู้พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ จ ะนํ า เสนอในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ปตท.สผ. ซึ่ ง กรรมการสามารถเสนอเรื่ อ ง
เข้ าพิจารณาได้ เช่นกัน โดยในปี 2556 มีการนําเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณารวม 84 เรื่ อง ประกอบด้ วย
ระเบียบวาระที่ สําคัญ เช่น ทิศทางและแนวนโยบายการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ และงบประมาณประจําปี
การพิจารณางบการเงินของบริ ษัทการกํ ากับดูแลการปฏิบตั ิงานในประเทศออสเตรเลียโครงการ ปตท.สผ.
ปลูกป่ าลดภาวะโลกร้ อนการเข้ าลงทุนในโครงการต่าง ๆ การเลื อกตัง้ กรรมการแทนตํา แหน่ง ที่ ว่า ง
และการแต่งตังกรรมการเฉพาะเรื
้
่ องการปรับปรุ งหรื อออกระเบียบของบริ ษัท เช่น ระเบียบการจัดหาพัสดุ
ทัว่ ไป พ.ศ. 2556 ระเบียบการจัดหาเพื่อการประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม พ.ศ.2556 และ
ระเบียบการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและการให้ ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556 เป็ นต้ น สําหรับระเบียบวาระเพื่อทราบมี
จํานวน144 เรื่ องโดยส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องการรายงานผลการดําเนินงานและความก้ าวหน้ าของโครงการต่าง ๆ
กระบวนการและเครื่ องมือประกอบการขยายธุรกิจใหม่ สภาวะการลงทุนหุ้น ปตท.สผ. การส่งเสริ มความรู้
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. การแต่งตังพนั
้ กงาน
ระดั บ บริ ห าร และรายงานผลการประชุ ม ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งต่ า ง ๆ ทั ง้ นี ้ การประชุ ม
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตามปกติแต่ละครั ง้ จะใช้ เ วลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งเลขานุการบริ ษัทเข้ าร่ วม
การประชุมครบทุกครัง้ ด้ วย โดยมีหน้ าที่ในการดูแลและให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ การปฏิ บัติ ที่ ถูก ต้ อ ง และเป็ น ผู้ บัน ทึ ก รายงานการประชุ ม และจัด เก็ บ ข้ อ มู ล
หรื อเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
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มติที่ประชุมของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ ถือมติเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการหนึ่งคนมีเสียง
หนึ่ ง เสี ยง และกรรมการที่ มี ส่ วนได้ เ สี ยในเรื่ องใดจะไม่เ ข้ า ร่ ว มประชุม และ/หรื อ ไม่ใ ช้ สิท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียง
ชี ้ขาด
ทังนี
้ ้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้จะต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(1) การขายหรื อโอนกิจการของ ปตท.สผ. ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(2) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของ ปตท.สผ.
(3) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของ ปตท.สผ. ทังหมดหรื
้
อบางส่วน
ที่สําคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของ ปตท.สผ. หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(4) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบบริ ษัท และการเลิกบริ ษัท
(6) ในกรณีที่ ปตท.สผ. หรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับ
การได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้ บงั คับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินของบริ ษัทจดทะเบียน แล้ วแต่กรณี
รายงานการประชุม คณะกรรมการ ปตท.สผ. ครอบคลุม สาระสํ าคัญ ต่าง ๆ อย่างครบถ้ วน
โดยเรื่ องเพื่อพิจารณามีการลงมติเป็ นมติที่เป็ นเอกฉันท์ทงหมด
ั้
มีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้ าประชุม
กรรมการที่ ลาประชุม ผู้เข้ าร่ วมประชุม ชื่ อผู้ให้ ข้อคิดเห็น หรื อคําถาม คําตอบ และคําชีแ้ จงที่เกี่ ยวข้ อง
รวมทังบั
้ นทึกข้ อคิดเห็น คําถาม คําตอบ หรื อคําชี ้แจงไว้ อย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุม
คณะกรรมการ ปตท.สผ. และเอกสารประกอบอย่างเป็ นระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี โดยปกติ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. เข้ าร่ วมการประชุมทุกคนทุกครั ง้ หากมีเ หตุจํ าเป็ นไม่ส ามารถมาประชุมได้
กรรมการจะมีหนังสือลาการประชุมต่อประธานกรรมการ โดยบริ ษัทได้ รายงานจํานวนครัง้ ของการเข้ าร่ วม
ประชุมของกรรมการเป็ นรายบุคคลไว้ ด้วย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ มี ก ารประชุ ม กัน เองโดยไม่ มี ฝ่ ายจัด การร่ ว มด้ ว ย 1 ครั ง้ ก่ อ น
การประชุมปกติในเดือนกรกฎาคม 2556 เพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ
และแจ้ งให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ทราบถึงผลการประชุม เพื่อนําผลดังกล่าว
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้ วย
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8.1.7

จํานวนครัง้ การเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2556
จํานวนครั ง้ ที่
เข้ าร่ วม
ประชุม/
จํานวนประชุม
(ครั ง้ )

รายชื่อกรรมการเฉพาะเรื่ อง

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
จํานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
13 ครัง้

คณะกรรมการ
กําหนด
ค่ าตอบแทน
จํานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
2 ครั ง้

จํานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
5ครัง้

คณะกรรมการ
บริ หาร
ความเสี่ยง
จํานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
15 ครั ง้ *

-

-

-

-

คณะกรรมการ
สรรหา

1. นายณอคุณ

สิทธิพงศ์

14/14

จํานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
7ครัง้
-

2. นายวีระพล

จิรประดิษกุล12

14/14

-

-

-

-

12/13

3. นายปรัชญา

ภิญญาวัธน์

13/14

-

-

-

-

15/15

4. นายเทวินทร์

วงศ์วานิช

14/14

-

-

-

-

15/15

14/14

-

-

-

-

9/9
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5. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันกุล

6. นายอําพน

กิตติอําพน

14/14

-

13/13

-

-

-

7. นายไพรินทร์

ชูโชติถาวร

13/14

-

-

4/5

13/14

-

-

-

-

8/8

13

2

8. นายมนัส

แจ่มเวหา

9. พลเอกพรชัย

กรานเลิศ

14/14

7/7

-

2/2

5/5

-

10. นางวรานุช

หงสประภาส2

14/14

1/1

10/10

-

-

15/15

11. นายอัชพร

จารุจินดา 14

13/14

7/7

2/2

-

-

-

12.พลเอกวรวัฒน์

อินทรทัต3

11/11

-

-

2/2

1/1

-

13. นายไมตรี

ศรี นราวัฒน์ 15

9/11

6/6

-

-

-

-

14. นายณัฐชาติ

จารุจินดา 16

2/2

-

-

1/1

-

-

15. นายอรรถพล

ใหญ่สว่าง

1/1

-

-

-

-

-

*

คณะกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 25 เมษายน 2556 มี ม ติ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง 4 คนคื อ นายปรั ช ญา ภิ ญ ญาวัธ น์
นางวรานุชหงสประภาส นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ปฏิบตั ิหน้ าที่ Australia Sub-committee เพิ่มเติม เพื่อกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท
พีทีทีอีพี เอเอ ให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงที่รัฐบาลออสเตรเลียกําหนด กํากับดูแลการปฏิบัติการตามแผนการดําเนิ นการเชิงกลยุทธ์ ของ พีทีทีอีพี เอเอ ให้ สอดคล้ องกับ
แนวทางของ ปตท.สผ. อย่างต่ อเนื่ อง รวมทัง้ ชี แ้ นะประเด็ นความเสี่ ยงที่ อาจมีผลกระทบต่อการดํ าเนิ นงานแผนกลยุท ธ์ โดยในปี 2556 มีการประชุม Australia
Sub-committee ที่แยกจากการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง 1 ครัง้
12
พ้ นจากตําแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 และได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ หารความเสี่ยงอีกครัง้
ตังแต่
้ วนั ที่ 25 เมษายน 2556
13

ตังแต่
้ วนั ที่ 25 เมษายน 2556

- นายจักรกฤศฏิ์พาราพันธกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยง
- นายมนัส แจ่มเวหา ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยง
- นางวรานุช หงสประภาส พ้ นจากการเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
14
ตังแต่
้ วนั ที่ 31ตุลาคม 2556
- นายอัชพร จารุจินดา ดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
- พลเอกวรวัฒน์อินทรทัต ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการสรรหา
15
ดํารงตําแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล ตังแต่
้ วนั ที่ 25 เมษายน 2556
16
ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2556

ส่วนที่ 2 หน้ า 26

แบบ 56-1 ประจําปี 2556
จํานวนครั ง้ ที่
เข้ าร่ วม
ประชุม/
จํานวนประชุม
(ครั ง้ )

รายชื่อกรรมการเฉพาะเรื่ อง

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

จํานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
7ครัง้
บุคคลซึ่งดํารงตําแหน่ งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องระหว่ างปี 2556
1. นายพิชยั
ชุณหวชิร
2/3

จํานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
13 ครัง้

คณะกรรมการ
กําหนด
ค่ าตอบแทน
จํานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
2 ครั ง้

-

-

-

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา
จํานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
5ครัง้

คณะกรรมการ
บริ หาร
ความเสี่ยง
จํานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
15 ครั ง้ *
24

3/3

-

3/3

-

-

-

3. นายชัยเกษม

นิติสิริ

18

5/5

-

4/4

-

1/1

-

4. นายวิชยั

พรกีรติวฒ
ั น์ 19

9/10

-

-

1/1

-

-

2. พลเอกเลิศรัตน์

รัตนวานิช

8.1.8

17

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริ ษัท ณ 31 ธันวาคม 2556
จํานวนหุ้น

รายชื่อกรรมการ

ณ
31 ธันวาคม
2556

ณ
1 มกราคม
2556

ผลต่ างของ
จํานวนหุ้น

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ

1. นายณอคุณ

สิทธิพงศ์$ , # , ###

-

-

-

-

2. นายวีระพล

จิรประดิษฐกุล

-

-

-

-

3. นายปรัชญา

ภิญญาวัธน์$

15,000

15,000

-

-

4. นายเทวินทร์

วงศ์วานิช##

100,787

90,280

10,507

-

5. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

-

-

-

-

6. นายอําพน

กิตติอําพน$

-

-

-

-

7. นายไพรินทร์

ชูโชติถาวร

-

-

-

-

8. นายมนัส

แจ่มเวหา

-

-

-

-

9. พลเอกพรชัย

กรานเลิศ$

-

-

-

-

10. นางวรานุช

หงสประภาส$

11. นายอัชพร

-

-

-

-

@,$

-

-

-

-

@@ ,$

-

-

-

-

จารุจินดา

12. พลเอกวรวัฒน์

อินทรทัต

13. นายไมตรี

ศรี นราวัฒน์@@ ,$

14. นายณัฐชาติ
15. นายอรรถพล

-

-

-

-

@@@

-

-

-

-

@@@@ , $

-

-

-

-

-

-

-

จารุจินดา

ใหญ่สว่าง

บุคคลซึง่ ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องระหว่างปี 2556
1. นายพิชยั
17
18
19

ชุณหวชิร*

-

พ้ นจากตําแหน่งประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556
พ้ นจากตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2556
พ้ นจากตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556

ส่วนที่ 2 หน้ า 27

แบบ 56-1 ประจําปี 2556
จํานวนหุ้น
รายชื่อกรรมการ
2. พลเอกเลิศรัตน์

รัตนวานิช*

3. นายชัยเกษม

นิติสิริ**

4. นายวิชยั

พรกีรติวฒ
ั น์

***

ณ
31 ธันวาคม
2556
1,000

ณ
1 มกราคม
2556
-

-

-

-

-

-

-

-

-

#

@

##

8.2

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ

1,000

$

กรรมการอิสระ
เข้ ารับตําแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556
@@
เข้ ารับตําแหน่งเมื่อวันที่27 มีนาคม 2556
@@@
เข้ ารับตําแหน่งเมื่อวันที่1 พฤศจิกายน 2556
@@@@
เข้ ารับตําแหน่งเมื่อวันที่ 17ธันวาคม 2556
*
ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556
**
ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2556
***
ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556

ผลต่ างของ
จํานวนหุ้น

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
###
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ ได้ แก่ กรรมการ 6, 10และ 11
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ แก่ กรรมการ 9,12 และ 14
กรรมการสรรหา ได้ แก่ กรรมการ 7, 9 และ 12
กรรมการบรรษัทภิบาล ได้ แก่ กรรมการ 9, 11 และ 13
กรรมการบริ หารความเสี่ยง ได้ แก่ กรรมการ 2, 3, 4, 5, 8 และ 10

ผู้บริหาร

ผู้บริ หารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีจํานวน 14 คน ซึ่งประวัติโดย
ย่อและประสบการณ์ในช่วงที่ผา่ นมาปรากฏตามเอกสารแนบ 1
รายชื่อและจํานวนหุ้น ปตท.สผ. ของผู้บริหาร *และคู่สมรส
24

รายชื่อผู้บริหาร

จํานวนหุ้นที่ถือ ณ
วันที่ 1 มกราคม
2556

ผลต่ างของ
จํานวนหุ้น

1. นายเทวินทร์

วงศ์วานิช

ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารและกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่

100,787

90,280

10,507

2. นายสมเกียรติ

จันทร์ มหา

รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานธรณีศาสตร์
วิศวกรรมแหล่ง
ปิ โตรเลียมและ
โครงการสํารวจ

402,697

395,100

7,597

3. นายอัษฎากร

ลิ ้มปิ ติ

รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานกลยุทธ์
และพัฒนาธุรกิจ

47,783

50,000

(2,217)

89,000

82,000

7,000

คูส่ มรส

*

ตําแหน่ ง

จํานวนหุ้นที่ถือ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

นับรวมจํานวนหุ้นที่ได้ รับจากโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program: EJIP)

ส่วนที่ 2 หน้ า 28

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

รายชื่อผู้บริหาร

ตําแหน่ ง

จํานวนหุ้นที่ถือ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

จํานวนหุ้นที่ถือ ณ
วันที่ 1 มกราคม
2556

ผลต่ างของ
จํานวนหุ้น

4. นายชัชวาล

เอี่ยมศิริ

รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
สังกัดประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่

7,091

-

7,091

5. นายสมพร

ว่องวุฒิพรชัย

รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานโครงการ
ต่างประเทศ

176,787

169,800

6,987

3,500

3,500

-

รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานโครงการ
ในประเทศ

107,418

N/A

N/A

3,500

N/A

N/A

รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานปฏิบตั ิการ
ซัพพลายเชนและ
เทคโนโลยี
รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานพัฒนา
และวิศวกรรม
รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งาน
ทรัพยากรบุคคล
และบริ การธุรกิจ
รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานการเงิน
และการบัญชี

176,787

85,498

91,289

6,844

-

6,844

16,073

8,000

8,073

13,185

6,000

7,185

คูส่ มรส
6. นายไพโรจน์

แรงผลสัมฤทธิ์

คูส่ มรส
7. นายสมชาย

มโนภินิเวศ

8. นายพงศธร

ทวีสิน

9. นายฐิ ติ

เมฆวิชยั

10. นางสาวเพ็ญจันทร์

จริเกษม

ส่วนที่ 2 หน้ า 29

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

รายชื่อผู้บริหาร
11. นายยงยศ

ครอง
พาณิชย์ 20

12. นางสาวพรทิพย์

อุยะกุล 21

13. นางชนมาศ

ศาสนนันทน์

14. นางสาวจรูญศรี

วันเกิดผล

ตําแหน่ ง
ผู้ชว่ ยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
สายงานการเงินและ
กลยุทธ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลุม่ งานการเงิน
และการบัญชี
ผู้ชว่ ยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
สายงานบัญชี
ผู้จดั การอาวุโส
สายงานการเงิน
กลุม่ งานการเงิน
และการบัญชี
ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายบัญชีบริ หาร
กลุม่ งานการเงิน
และการบัญชี

จํานวนหุ้นที่ถือ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
63,056

จํานวนหุ้นที่ถือ ณ
วันที่ 1 มกราคม
2556
69,500

65,119

58,593

6,526

13,312

10,500

2,812

64,005

79,205

(15,200)

ผลต่ างของ
จํานวนหุ้น
(6,444)

8.3

เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษัทมีบทบาทที่สําคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทังภายในได้
้
แก่ระหว่าง
ประธานกรรมการกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ หรื อฝ่ ายจัดการ และภายนอก
ได้ แ ก่ ระหว่ า งบริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น และหน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล ทั ง้ นี ้ เลขานุ ก ารบริ ษั ท (คนปั จ จุ บัน คื อ
นางประณต ติราศัย เข้ ารับตําแหน่งแทนนายธี รศักดิ์ ตันเจริ ญลาภ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556) แต่งตัง้
โดยคณะกรรมการ และปฏิ บัติหน้ าที่ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการด้ วย โดยหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริ ษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1
8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่ อง
ปตท.สผ. ได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่ องไว้ อย่างชัดเจนและ
โปร่งใส โดยมีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนทําหน้ าที่พิจารณาทบทวน โดยคํานึงถึงความสอดคล้ องกับ
ค่า ตอบแทนของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ที่ มี ข นาดใกล้ เ คี ย งกั น ผลการปฏิ บัติ ง าน
ผลการดําเนินงานของบริ ษัท รวมทัง้ ขอบเขตหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และสภาวการณ์ เศรษฐกิ จโดยรวม
และได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ได้ พิจารณาค่าตอบแทน
20
21

ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงิน และกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม่ งานการเงินและการบัญชี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบัญชี กลุม่ งานการเงินและการบัญชี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556
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คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องปี 2556 เป็ นต้ นไป ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการกํ าหนด
ค่าตอบแทน และได้ มีมติอนุมตั ิ ดังนี ้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ ได้ รับในอัตราเท่ากับปี 2555 ดังนี ้
(1)

ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท/คน และจ่ายเต็มเดือน

(2)

ค่าเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 40,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม

(3) โบนัสกรรมการ ให้ คณะกรรมการทังคณะได้
้
รับโบนัส ถ้ ามีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในปี นนั ้ ๆ โดยได้ รับร้ อยละ 0.1 ของกําไรสุทธิปีนนั ้ ๆ จากงบการเงินรวมของบริ ษัท แต่ไม่เกินวงเงินปี ละ 50
ล้ านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการ
(4) ประธานกรรมการได้ รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ ้นร้ อยละ 25
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องให้ ได้ รับในอัตราเท่ากับปี 2555 ดังนี ้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องที่ มีลักษณะเป็ นกรรมการประจํ าตามข้ อบังคับของบริ ษัท
(Standing Sub-committee) จํานวน 5 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ให้ ได้ รับใน
อัตราเท่ากับปี 2555 ดังนี ้
(1)

ได้ รับค่าเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 40,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม

(2)

ประธานกรรมการเฉพาะเรื่ องได้ รับสูงขึ ้นร้ อยละ 25

(3)

กรณีมีมติเวียนจะไม่ได้ รับค่าตอบแทน

(4)
ค่าตอบแทน

กรรมการบริ ษัทที่มีฐานะเป็ นฝ่ ายจัดการ ตังแต่
้ ผ้ บู ริหารสูงสุดลงมาจะไม่ได้ รับ
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รายละเอี ยดเกี่ ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการเฉพาะเรื่ องเป็ นรายบุคคล ในส่วนที่ เป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม และโบนัสกรรมการ รวมทัง้
ค่าตอบแทนในปี 2556 เป็ นดังนี ้
ค่ าตอบแทน
รายชื่อกรรมการบริษัท

$

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
กําหนด
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

ค่ าเบีย้
ประชุม

ค่ าตอบแทน
ค่ าเบีย้ ประชุม
รายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุม

ค่ าเบีย้ ประชุม

ค่ าเบีย้ ประชุม

ค่ าเบีย้ ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

โบนัส
กรรมการ
ปี 2556ที่

รวม

บริษัทจ่ ายใน

1. นายณอคุณ

สิทธิพงศ์

700,000

600,000

0

0

0

0

0

ปี 2557 $
4,098,360.66

2. นายวีระพล

จิรประดิษฐกุล

560,000

480,000

0

0

0

0

480,000

3,278,688.52

4,798,688.52

3. นายปรัชญา

ภิญญาวัธน์

520,000

480,000

0

0

0

0

750,000

3,278,688.52

5,028,688.52

4. นายเทวินทร์

วงศ์วานิช

560,000

480,000

0

0

0

0

0

3,278,688.52

4,318,688.52

5. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

560,000

480,000

0

0

0

0

360,000

3,278,688.52

4,678,688.52

6. นายอําพน

กิตติอาํ พน

560,000

480,000

650,000

0

0

0

0

3,278,688.52

4,968,688.52

7. นายไพริ นทร์

ชูโชติถาวร

520,000

480,000

0

0

0

160,000

0

3,278,688.52

4,438,688.52

8. นายมนัส

แจ่มเวหา

520,000

480,000

0

0

0

0

320,000

3,278,688.52

4,598,688.52

9. พลเอกพรชัย

กรานเลิศ

560,000

480,000

0

350,000

100,000

200,000

0

3,278,688.52

4,968,688.52

10. นางวรานุช

หงสประภาส

560,000

480,000

400,000

40,000

0

0

600,000

3,278,688.52

5,358,688.52

24

5,398,360.66

โบนัสกรรมการปี 2556ที่บริ ษัทจ่ายในปี 2557จะจ่ายเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557มีมติอนุมตั ใิ ห้ จ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
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ค่ าตอบแทน
รายชื่อกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
กําหนด
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

ค่ าเบีย้
ประชุม

ค่ าตอบแทน
ค่ าเบีย้ ประชุม
รายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุม

ค่ าเบีย้ ประชุม

ค่ าเบีย้ ประชุม

ค่ าเบีย้ ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

โบนัส
กรรมการ
ปี 2556ที่

รวม

บริษัทจ่ ายใน

11. นายอัชพร

จารุจินดา

520,000

480,000

80,000

280,000

0

0

0

ปี 2557 $
3,278,688.52

12.พลเอกวรวัฒน์

อินทรทัต

440,000

360,000

0

0

80,000

50,000

0

2,515,158.32

3,445,158.32

13. นายไมตรี

ศรี นราวัฒน์

360,000

360,000

0

240,000

0

0

0

2,515,158.32

3,475,158.32

14. นายณัฐชาติ

จารุจินดา

80,000

80,000

0

0

40,000

0

0

547,945.20

747,945.20

15. นายอรรถพล

ใหญ่สว่าง

40,000

40,000

0

0

0

0

0

134,740.62

214,740.62

0

0

0

0

0

972,512.91
1,132,512.91

บุคคลซึ่งดํารงตําแหน่ งในคณะกรรมการบริษัทระหว่ างปี 2556
80,000 120,000
1. นายพิชยั
ชุณหวชิร

24

4,638,688.52

2. พลเอกเลิศรัตน์

รัตนวานิช

120,000

120,000

120,000

0

0

0

0

772,512.91
772,512.91

3. นายชัยเกษม

นิติสริ ิ

200,000

240,000

160,000

0

0

50,000

0

1,589,939.36

2,239,939.36

4. นายวิชยั

พรกีรติวฒ
ั น์

360,000

400,000

0

0

40,000

0

0

2,470,244.77

3,270,244.77
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ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้ รับจากการเป็ นกรรมการอิสระในบริ ษัทใหญ่
ในรอบปี 2556 กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระใน ปตท. ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ใหญ่ของ ปตท.สผ. ได้ รับค่าตอบแทนจาก ปตท. ดังนี ้
รายชื่อ
1. พลเอกวรวัฒน์ อินทรทัต
2. นายอรรถพล

ใหญ่สว่าง

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่ าเบีย้ ประชุม
โบนัสกรรมการ และค่ าตอบแทน
รายเดือน
830,136.99
181,000.00
304,109.59

108,500.00

ค่ าเบีย้ ประชุม
กรรมการ
เฉพาะเรื่อง

รวม
ค่ าตอบแทน

24,000.00

1,035,136.99

37,500.00

450,109.59

8.4.2 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม
บริ ษัท ย่อยของ ปตท.สผ. เป็ นกลไกในการดําเนิน กิจ การปิ โตรเลี ยมหรื อกิ จ การที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อ
ประโยชน์ สูงสุดของ ปตท.สผ. ตามเงื่ อนไขทางธุรกิจต่าง ๆ ถื อเป็ นสถานที่ เก็ บรวบรวมทรั พย์ สินเพื่ อให้
สอดคล้ องกับเงื่อนไขของการลงทุน โดยในบางบริ ษัทอาจมีการดําเนินกิจการเต็มรู ปแบบด้ วย บริ ษัทย่อย
ต่าง ๆ นี ้จะมีกรรมการบริ ษัทน้ อยที่สดุ เช่น มีรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ และ/หรื อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ และ/หรื อ ผู้จดั การอาวุโสที่รับผิดชอบโดยตรงในความสําเร็ จของโครงการที่อยู่ภายใต้ บริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่ วมนัน้ ๆ เป็ นกรรมการ และจะใช้ ระเบียบปฏิ บตั ิงานของ ปตท.สผ. เป็ นหลัก ซึ่งเป็ นรู ปแบบและ
วิธีการบริ หารทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สงู สุดของ ปตท.สผ.
ผู้บริ หารที่ได้ รับมอบหมายให้ ไปปฏิบตั งิ านแทน ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ร่ ว ม ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ สํ า รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม หรื อ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรง เช่ น บริ ษั ท พี ที ที อี พี
เซอร์ วิสเซส จํากัด จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนเพิ่ม เนื่องจากถือว่าเป็ นธุรกิจโดยตรงของ ปตท.สผ. และเป็ นส่วน
หนึ่งของการปฏิ บตั ิงานอยู่แล้ ว แต่หากได้ รับมอบหมายให้ ไปปฏิ บตั ิแทน ปตท.สผ. ในกรณี อื่น ผู้บริ หาร
สามารถรั บค่าตอบแทนจากการนัน้ ได้ เนื่ องจากถื อว่าเป็ นภาระหน้ าที่ ที่ไ ด้ รับมอบหมายเพิ่ ม เติม เช่น
บริ ษัท พีทีที ไอซีที โซลูชนั่ ส์ จํากัด และบริ ษัทเอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด ซึ่งได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจนใน
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของกลุม่ ปตท.สผ.
8.4.3 ค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
ค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่มีการกําหนดอย่างเหมาะสม
ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและโปร่ งใส โดยคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาทบทวน
ค่า ตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้จัด การใหญ่ เ สนอคณะกรรมการ ปตท.สผ.
พิจารณาอนุมตั ิโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ. แนวปฏิบตั ิของบริ ษัท
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จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทังสอดคล้
้
องกับภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบ
และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมด้ วย
การพิจารณา กําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ ใช้
หลักเกณฑ์หรื อวิธีการ และโครงสร้ างที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบและ
ผลการปฏิบตั งิ านประจําปี ด้วย
52

8.4.4

52

ค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง

คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนจะกํ าหนดหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการกํ าหนดโครงสร้ างเงินเดือน
ที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผลกับกิจการ และสามารถสะท้ อนถึงการดําเนินงานของ ปตท.สผ. และนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่งโครงสร้ างเงินเดือนผู้บริ หารระดับสูงของ ปตท.สผ.
จะกําหนดโดยเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่ายและผลการสํารวจค่าตอบแทนของบริ ษัท
ชันนํ
้ า ซึง่ อยูใ่ นธุรกิจ/อุตสาหกรรมปิ โตรเลียม โดยเปรี ยบเทียบจากหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จัด การใหญ่ จ ะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาความเหมาะสมใน
การกํ าหนดอัตราค่าตอบแทนรายบุคคล ในการปรั บเงิ นเดือนประจําปี ของผู้บริ หารระดับสูง จะพิจารณา
จากผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล และผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ. นอกจากนี ้ ยังพิจารณาประกอบกับ
ผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้ ลว่ งหน้ าของแต่ละสายงานหรื อกลุม่ งานแล้ วแต่กรณีด้วย
เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขัน ด้ า นค่า ตอบแทนกับ บริ ษั ท ชัน้ นํ าซึ่ ง อยู่ใ นธุ ร กิ จ เดี ยวกัน
ปตท.สผ. ได้ จดั ให้ มีการสํ ารวจค่าตอบแทนระหว่างบริ ษัทชัน้ นําในธุรกิจเดียวกันเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ มี
ข้ อมูลที่เพี ยงพอในการนํ าเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ถึงสถานะปั จจุบนั ของการกํ าหนดนโยบาย
เพื่ อ แข่ ง ขั น ด้ า นค่ า ตอบแทนของ ปตท.สผ. กั บ บริ ษั ท อื่ น ที่ เ ป็ นกลุ่ ม เป้ า หมาย รวมทั ง้ ในกรณี ที่ มี
ความจําเป็ นต้ องปรับปรุง หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและวิธีการจ่ายในตลาดที่แตกต่างจากเดิมไปมาก
ค่าตอบแทนที่ได้ จ่ายให้ กบั ผู้บริหารระดับสูง มีดงั นี ้
เงินเดือน
โบนัส
ค่าตอบแทนอื่น ๆ 26
รวม

จํานวนราย
1122

ปี 2555
จํานวนเงินรวม (บาท)
54,759,421
34,365,746 24
6,830,786
95,955,953

จํานวนราย
1023

ปี 2556
จํานวนเงินรวม (บาท)
55,799,256
35,372,31025
8,060,883
99,232,449

22

ผู้บริ หารระดับสูงจํานวน 11 ราย ได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ และผู้บริ หารระดับสูงจาก ปตท.
ที่มาปฏิบตั งิ านสมทบที่ ปตท.สผ.
23

ผู้บริ หารระดับสูงจํานวน 10 ราย ได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ และผู้บริ หารระดับสูงจากปตท.
ที่มาปฏิบตั งิ านสมทบที่ ปตท.สผ.
24
โบนัสปี 2555 ที่จ่ายในปี 2556 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)
25
โบนัสปี 2556 ที่จ่ายในปี 2557 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)
26

กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
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8.5

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีจํานวนพนักงานและลูกจ้ างประจํา รวมทัง้
พนักงานปฏิบตั งิ านสมทบ จํานวนทังสิ
้ ้น 4,316 คน โดยแบ่งตามกลุม่ งาน ดังนี ้
จํานวนพนักงานประจําพนักงานสัญญาจ้ างพนักงานท้ องถิ่นและพนักงานปฏิบตั งิ านสมทบทังหมด
้
ประเภท

จํานวน
2,075
1,514
184
523
20
4,316

พนักงานประจํา
พนักงานสัญญาจ้ างชาวไทย
พนักงานสัญญาจ้ างชาวต่างชาติ
พนักงานท้ องถิ่น
พนักงานสมทบ
รวมทัง้ สิน้
ข้ อมูลของพนักงานที่ถกู แสดงในฐานข้ อมูลของ SAP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

•
พนัก งานประจํ า เป็ น ข้ อ มู ล ของพนัก งาน ปตทสผ. จํ า นวน 2,065 คน และพนัก งาน
ปตท.สผ. สยามจํานวน 9 คน โดยในจํานวนพนักงาน ปตท. สผ. ดังกล่าวได้ รวมพนักงานที่ลาเป็ นเวลานาน
อยูจ่ ํานวน 13 คน
•
พนักงานท้ องถิ่นในต่างประเทศพนักงานสัญญาจ้ างของต่างประเทศ จํานวน 242 คนและ
พนักงานประจําของต่างประเทศ จํานวน 278 คน
•
พนักงานสัญญาจ้ างชาวไทย ไม่รวม Outsource Staffs (เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ
เป็ นต้ น) จํานวน 355 คน
จํานวนพนักงานดังกล่าวในแต่ละสายงานหลัก
กลุ่มงาน

พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน พนักงาน
สัญญาจ้ าง สัญญาจ้ าง
ประจํา
ท้ องถิ่น สมทบ
ชาวไทย ชาวต่ างชาติ

กลุม่ งานประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กลุม่ งานโครงการในประเทศ
กลุม่ งานพัฒนาและวิศวกรรม

142

57

1

1

544
304

562
218

14
60

29

6
3

กลุม่ งานการเงินและการบัญชี

178

180

กลุม่ งานธรณีศาสตร์ และโครงการสํารวจ

180

45

19

กลุม่ งานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ

155

116

2

กลุม่ งานโครงการต่างประเทศ

222

56

42

483

7

กลุม่ งานปฏิบตั กิ ารซัพพลายเชน
และเทคโนโลยี

272

268

43

2
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พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน พนักงาน
สัญญาจ้ าง สัญญาจ้ าง
ประจํา
ท้ องถิ่น สมทบ
ชาวไทย ชาวต่ างชาติ

กลุ่มงาน
กลุม่ งานกลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจ
รวมทัง้ สิน้

78

12

3

11

1

2,075

1,514

184

523

20

ข้ อมูลของพนักงานที่ถกู แสดงในฐานข้ อมูลของ SAP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานดังกล่าว
จํานวนพนักงานเข้ า

จํานวนพนักงานออก

พนักงานประจํา

282

73

พนักงานสัญญาจ้ างชาวไทย

334

242

61

5

พนักงานท้ องถิ่น

209

186

พนักงานสมทบ

10

5

พนักงานสัญญาจ้ างชาวต่างชาติ

ข้ อมูลของพนักงานที่ถกู แสดงในฐานข้ อมูลของ SAP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงจํ านวนพนักงานอย่างมี นัยสํ าคัญ และไม่มี ข้ อพิ พ าทด้ าน
แรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
ในปี 2556 ผลตอบแทนรวม (เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ) ของพนักงาน
ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย (บริ ษัท พี ทีทีอีพี เซอร์ วิสเซส จํ ากัด และ ปตท.สผ.สยาม) รวมทัง้ ค่าจ้ างของ
พนัก งานปฏิ บัติ ง านสมทบเป็ น จํ านวนทัง้ สิ น้ 3,995,990,527 บาท (ตัว เลขเฉพาะของ ปตท.สผ. และ
ปตท.สผ.สยาม และเป็ นโบนัสที จ่ ่ายเดื อนมกราคมและเดื อนกุมภาพันธ์ 2557 เท่านัน้ )
8.5.1 นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อเป็ นการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรของบริ ษัทให้ มีความพร้ อมสําหรับการ
ขยายธุ ร กิ จ ทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ ปตท.สผ. ได้ ป รั บ ปรุ ง ระบบและกระบวนการการพัฒ นา
บุคคลากรโดยนําแนวทางการฝึ กอบรมและพัฒนาแบบมุ่งเน้ นพัฒนาขีดความสามารถ (Competency Based Training and Development) มาใช้ อย่างจริ งจัง เพื่อเร่ งรัดให้ การพัฒนาบุคลากร มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ได้ มีการจัดรูปแบบการพัฒนาในแนวทางต่าง ๆ ดังนี ้
(ก) จัดฝึ กอบรมภายในและภายนอก
บริ ษัทได้ จดั ฝึ กอบรมภายในให้ แก่พนักงานและผู้บริ หารทุกระดับ รวมถึงให้ พนักงานและ
ผู้บริ หารไปฝึ กอบรม สัมมนา กับสถาบันต่าง ๆ ทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ ในหลักสูตรต่าง ๆ
ทัง้ ทางด้ า นเทคนิ ค และวิ ช าชี พ ความมั่น คง ความปลอดภัย สุข อนามัย และสิ่ ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ความรู้ในองค์กร การบริ หารและการจัดการ
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(ข)

จัดทําโปรแกรมฝึ กอบรมและพัฒนาระยะยาว
เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อมให้ กับ พนัก งานสํ า หรั บ การเข้ า ปฏิ บัติ ง านในโครงการ
ต่ า งๆในเวลาที่ กํ า หนด บริ ษั ท ได้ จัด ให้ มี โ ปรแกรมฝึ ก อบรมพั ฒ นาพนั ก งานระยะยาว 1-3 ปี ตาม
แผนพัฒนารายบุคคล โดยพนักงานมีโอกาสเข้ ารับการฝึ กงานหรื อปฏิบตั ิงานสมทบกับบริ ษัทร่ วมทุนและ
Services Company ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ อาทิเช่น บริ ษัท TOTAL, Chevron, Schlumberger
และ British Gas เป็ นต้ น
(ค) สนับสนุนทุนการศึกษาให้ แก่พนักงานเพื่อศึกษาระดับปริ ญญาโท
บริ ษัทได้ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยชันนํ
้ าทัว่ โลก ในสาขาต่าง ๆ ดังนี ้
(1) สาขาธรณีศาสตร์ ปิโตรเลียม
(2) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเลียม
(3) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
(4) สาขาเทคโนโลยีหลุมเจาะ
(5) สาขาบริ หารธุรกิจ
นอกจากนี ้ บริ ษัท ยัง ได้ สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริ ญ ญาโท ณ มหาวิทยาลัยและ
สถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี ้
(1) สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
(2) สาขาธรณีศาสตร์ ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสําคัญและมุ่งมัน่ ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบตั ิตามการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุม่ ปตท.สผ. โดยเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถนําพา ปตท.สผ. บรรลุ
เป้าหมาย “เติบโต รุ่ งเรื อง มัน่ คง ยัง่ ยืน และสง่างาม” และสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกฝ่ าย คณะกรรมการปตท.สผ. ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลกํ ากับดูแลและส่งเสริ มให้
การดําเนินงานของกลุ่มปตท.สผ. สอดคล้ องกับ นโยบายการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี และจริ ยธรรมธุรกิจของ
กลุม่ ปตท.สผ. รวมทังพั
้ ฒนายกระดับมาตรฐานการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศให้ อยู่ในระดับสากลเสมอ ส่งผลให้ ใน
รอบปี 2556 ปตท.สผ. ได้ รับการยอมรับทังในระดั
้
บประเทศและระดับต่างประเทศดังปรากฏในหัวข้ อ รางวัล
แห่ง ความสํ าเร็ จ โดย ปตท.สผ. ได้ ปฏิ บตั ิตามหลักการกํ ากับดูแลกิ จ การที่ ดีสํ าหรั บ บริ ษัท จดทะเบีย น
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังแนวปฏิ
้
บตั สิ ากลซึ่งเป็ นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่องหรื อ
ดีกว่า ดังนี ้
9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
ปตท.สผ. ตระหนั ก และให้ ความสํ า คั ญ กั บ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ นและการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น
อย่างเท่าเทียมกัน จึงได้ กําหนดไว้ ในนโยบายการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี และได้ กําหนดแนวทางดําเนินการ
ต่าง ๆ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าผู้ถือหุ้นได้ รับการคุ้มครองสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐาน อันได้ แก่ การซื ้อขายหรื อโอนหุ้น
การแสดงสิทธิความเป็ นเจ้ าของในหุ้นที่ตนถืออยู่ การเข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การใช้ สิทธิลงคะแนนในเรื่ องที่สําคัญ ๆ ที่คณะกรรมการต้ องขออนุมตั ิ
จากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้ น เช่ น การเลื อ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ พ้ น ตํ า แหน่ ง ตามวาระ การกํ า หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ หรื อการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การทํารายการ
เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ท่ีมีขนาดเป็ นสาระสํ าคัญตามที่กําหนดไว้ ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น หรื อเรื่ องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อ ปตท.สผ. อย่างมีนยั สําคัญ รวมทังการมี
้
ส่วน
แบ่ง ในกํ าไร และการได้ รับข้ อมูล ของ ปตท.สผ. อย่างเพี ยงพอทันเวลา และเท่าเที ยมกัน เป็ นต้ น โดย
ปตท.สผ. ได้ สง่ เสริ มสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
(1) การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ทังนี
้ ้ ปตท.สผ. ได้
ส่งเสริ มสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องหรื อดีกว่าดังนี ้
(1.1) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นสามารถเสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นหรื อเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 และได้ ประกาศแจ้ งการรับเสนอชื่อ รวมถึง
หลักเกณฑ์ การพิจารณาให้ ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ล่วงหน้ าตังแต่
้ วันที่ 12
กันยายน 2555รวมทังได้
้ เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. อีกด้ วย เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการให้ สิทธิ กับ
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยเรื่ องหรื อบุคคลที่ได้ รับ
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การเสนอจะได้ รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท.สผ. กําหนดไว้ ซึ่งจะเป็ นการกลัน่ กรองระเบียบวาระ
ที่จะเป็ นประโยชน์อย่างแท้ จริ ง และเป็ นการคัดสรรบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมผ่านทางคณะกรรมการ
สรรหาก่อนเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะแจ้ งผลการพิจารณา
พร้ อมเหตุผลให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบในที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยซึ่งปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องใด ๆ หรื อชื่อ
บุคคลใด ๆ มา
(1.2) เปิ ด เผยกํ า หนดวัน จัด ประชุม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2556ให้ ผ้ ู ถื อ หุ้น ทราบ
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้ าร่ วมประชุม
ได้ โดยแจ้ งตัง้ แต่วันที่ 31มกราคม 2556เมื่ อคณะกรรมการ ปตท.สผ. มี มติให้ กําหนดวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2556 รวมทังได้
้ แจ้ งกํ าหนดวันให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นในการเข้ าร่ วมประชุมและใน
การรับเงินปั นผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่
15กุมภาพันธ์ 2556 ด้ วย
(1.3) จัดส่ง หนังสื อเชิญ ประชุม ผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น 16 วัน
ล่ว งหน้ า ก่ อนการประชุม ทัง้ ฉบับ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยหนัง สื อ เชิ ญ ประชุม มี รายละเอี ย ด
ระเบี ย บวาระการประชุ ม เอกสารประกอบระเบี ย บวาระต่ า ง ๆ อย่ า งเพี ย งพอและครบถ้ วน พร้ อม
ความเห็นของคณะกรรมการ ปตท.สผ. และกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการประชุม รวมทังระบุ
้ อย่างชัดเจนว่า
เป็ นเรื่ องเสนอเพื่อทราบหรื อเพื่อพิจารณา โดยแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด
และรายชื่ อของกรรมการอิสระ 3 คน เพื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเลื อกที่จะมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและ
ลงคะแนนเสี ยงแทนได้ โดยมี ข้อมูลการมี ส่วนได้ เสียในเรื่ องใด ๆ ของกรรมการอิสระแต่ละคนด้ วย ซึ่งใน
หนังสือเชิญประชุม ได้ แจ้ งรายละเอี ยดของเอกสารที่ผ้ ูถือหุ้นจะต้ องนํ ามาแสดงในวันประชุม วิธีการใน
การเข้ าร่ วมประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้ าประชุม รวมถึงข้ อบังคับบริ ษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและ
การออกเสียงลงคะแนนและแผนที่แสดงสถานที่ประชุม นอกจากนี ้ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบ
วาระการประชุมบนเว็บไซต์ข อง ปตท.สผ. (www.pttep.com) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ เป็ น
การล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 33 วัน และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ ทราบด้ วยเมื่ อมี การเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าว
ซึง่ เป็ นข้ อมูลเดียวกับที่ ปตท.สผ. จัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นและใช้ ในการประชุม
(1.4) เสนอรายชื่ อ ของกรรมการอิ ส ระ 3 คน ในหนัง สื อ มอบฉัน ทะ เพื่ อ เป็ น
ทางเลือกให้ ผ้ ถู ื อหุ้นในการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบด้ วยว่า
กรรมการแต่ละคนมีส่วนได้ เสียในระเบียบวาระใดบ้ าง เช่น ในการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออก
ตามวาระ กรรมการอิสระที่ครบวาระและได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังอี
้ กวาระหนึ่ง ถือว่ามีส่วนได้
เสียในเรื่ องนี ้ (แต่ไม่ถือว่ามีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษ) หรื อในระเบียบวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ถือ
ว่ากรรมการเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษและไม่สามารถใช้ สิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนี ้ตามจํานวนหุ้นที่
ตนถื อ อยู่ ไ ด้ เ ป็ นต้ น และแนะนํ า ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นใช้ ห นั ง สื อ มอบฉั น ทะรู ป แบบที่ ส ามารถกํ า หนดทิ ศ ทาง
การลงคะแนนได้ เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงได้ เอง
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(1.5) ในวัน ประชุ ม ปตท.สผ. ใช้ บ ริ ก ารระบบการประชุม และบุ ค ลากรจากบริ ษั ท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญและให้ บริ การในด้ านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
มื อ อาชี พ ให้ กับ บริ ษั ท จดทะเบี ย นชัน้ นํ า ในประเทศโดยได้ นํ า เทคโนโลยี ม าใช้ กั บ การประชุม ผู้ถื อ หุ้ น
ทัง้ การลงทะเบี ยน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่ อให้ การประชุม ดําเนิน ไปอย่างรวดเร็ ว ถูกต้ องและ
แม่นยํา ทังนี
้ ้ ปตท.สผ. ได้ เปิ ดให้ ผ้ ถู ื อหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนเวลาประชุมประมาณ 2 ชัว่ โมง และใช้
ระบบบาร์ โค้ ดที่ แ สดงรายละเอี ยดของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ที่ ได้ จัดพิม พ์ ไว้ บนแบบฟอร์ มลงทะเบียนหรื อ
หนังสือมอบฉันทะ เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน และความถูกต้ องแม่นยําของข้ อมูล
ผู้ถือหุ้น โดยได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้ วย
(1.6) ปตท.สผ. ได้ แจกวิธีปฏิบตั ใิ นการประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. ให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่ วมการ
ประชุมทุกคน เพื่อความเข้ าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีดําเนินการประชุม การลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ยกเว้ นผู้รับมอบฉันทะตามแบบค การนับคะแนน การสอบถาม
หรื อแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เป็ นต้ น
(1.7) ก่อนเริ่ ม การประชุม ประธานกรรมการได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทชี แ้ จง
วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและนับคะแนนอย่างชัดเจนตามที่ ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทซึ่ง ปตท.สผ.
ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะได้ ใช้ บตั รลงคะแนนเพื่อยืนยันการออกเสียงลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ
ในห้ องประชุม โดยใช้ ระบบบาร์ โค้ ดในการนับคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงเพื่อหักออกจากฐาน
คะแนนเสี ย งในแต่ล ะวาระเพื่ อความสะดวกรวดเร็ ว และความถูกต้ องแม่น ยํ า ในการนับคะแนนเสี ย ง
ทัง้ นี ้ การลงคะแนนเสี ยงเป็ น ไปตามที่ ร ะบุในกฎหมายและข้ อบัง คับของบริ ษัท ซึ่งจะแสดงผลสรุ ปของ
คะแนนเสี ยงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้ องประชุม และได้ จัดให้ มี อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นและที่
ปรึกษากฎหมายที่เป็ นอิสระจากภายนอกมาเป็ นพยานในการนับคะแนนด้ วย นอกจากนี ้ เพื่อรักษาสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. จัด ให้ มี การลงคะแนนเสี ยงแยกสํ าหรั บแต่ล ะเรื่ องอย่า งชัดเจน โดยในการเลื อกตัง้
กรรมการ ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลด้ วย
(1.8) จัดให้ มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็ นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทําหน้ าที่ดแู ล
ให้ ก ารประชุม ผู้ถื อหุ้น เป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส ถูกต้ อ งตามกฎหมายและข้ อ บัง คับ บริ ษัท ได้ แ ก่ กระบวน
การตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมองค์ประชุม ผู้ที่มีส่วนได้ เสีย
ไม่ได้ ใช้ สิทธิออกเสียงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้ องตรงกับข้ อบังคับบริ ษัท/ประธานที่
ประชุมแจ้ ง และดูแลให้ มีการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุม และตรวจสอบผลของ
มติและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้ อง
(1.9) ดํ า เนิ น การประชุม ผู้ถื อ หุ้นตามลํ า ดับระเบี ย บวาระที่ ไ ด้ แจ้ ง ไว้ ใ นหนัง สื อ เชิ ญ
ประชุมเสมอ และมี นโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ า
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสศึกษาข้ อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
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(1.10) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพี ยงพอ และดําเนินการประชุม
อย่างเหมาะสมและโปร่งใส ตามลําดับระเบียบวาระที่แจ้ งในหนังสือเชิญประชุม โดยในระหว่างการประชุม
จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็ นและซักถามอย่างทั่วถึง ในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับกิ จการและ
ระเบียบวาระการประชุมของ ปตท.สผ. ก่อนจะให้ ลงคะแนนและสรุ ปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ
รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามเกี่ยวกับการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมได้ ด้วย
(1.11) ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ื อหุ้นใช้ บตั รยืนยันการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ โดย
จัดทําบัตรลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมี
การเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในห้ องประชุมกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง และนํา
คะแนนมารวมคํ านวณกับคะแนนเสี ยงของผู้ถือหุ้นที่ มอบฉันทะมาประชุม และได้ ลงคะแนนเสียงไว้ ใ น
หนังสื อมอบฉันทะ ก่อนที่ จะประกาศแจ้ งมติของคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในที่ สุด และเพื่ อความโปร่ งใส
ปตท.สผ. ได้ จดั ให้ มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น และที่ปรึ กษากฎหมายที่เป็ นอิสระจากภายนอกเป็ นพยานใน
การนับ คะแนน และจัด เก็ บ บัต รยื น ยัน การลงคะแนนที่ พ ยานการนับ คะแนนข้ า งต้ น ได้ ล งชื่ อ ไว้ เพื่ อ
การตรวจสอบในภายหลังด้ วย
(1.12) ให้ สิทธิ ผ้ ถู ื อหุ้นที่ มาร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่ มการประชุมแล้ ว มีสิทธิ ออก
เสียงหรื อลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ
(1.13) กรรมการเข้ าร่ ว มการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น โดยกรรมการที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ใน
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องต่าง ๆ จะร่วมชี ้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้ อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นด้ วย
(1.14) บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม อย่ า งถู ก ต้ องและครบถ้ วนทั ง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได้ แก่ การชี แ้ จงวิ ธีการออกเสี ยงลงคะแนนและนับคะแนนเนื อ้ หาที่ นําเสนอ คํ าถามหรื อ
ข้ อคิดเห็นของที่ประชุมที่เกี่ยวข้ องกับกิจการและระเบียบวาระการประชุมของ ปตท.สผ. และคําชี ้แจงของ
กรรมการหรื อผู้บริ หารในแต่ละระเบียบวาระ มติที่ประชุมซึง่ ระบุคะแนนเสียงแบ่งเป็ นจํานวนเสียงที่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสี ยง รวมทังรายชื
้
่ อกรรมการที่เข้ าประชุมและกรรมการที่ ลาประชุมด้ วย และได้
เปิ ดเผยมติที่ประชุมประกอบด้ วยคะแนนเสียงของทุกระเบียบวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์
ของบริ ษัทในวันเดียวกันภายหลังการประชุม นอกจากนี ้ ได้ จดั ส่งรายงานการประชุมให้ แก่กระทรวงพาณิชย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และผู้ถือหุ้นทุกราย หลังการประชุมเสร็ จสิ ้น 14 วันเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้ถือหุ้น
ทุกรายได้ รับทราบข้ อมูล การประชุม และสามารถทักท้ วงหรื อแก้ ไขรายงานการประชุมได้ ภ ายในเวลาที่
กฎหมายกํ าหนด และได้ เผยแพร่ รายงานดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้ วย รวมทัง้ ยังได้ เผยแพร่
ภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. อีกด้ วย
(2) เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ฯ
สื่อหรื อสิ่งพิมพ์ตา่ ง ๆ รวมทังเว็
้ บไซต์ของ ปตท.สผ. และเพื่อสร้ างความเข้ าใจในธุรกิจของ ปตท.สผ. และ
ความผูกพันระยะยาว ปตท.สผ. ได้ จดั ให้ ผ้ ถู ือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการในปี 2556 ที่แหล่งนํ ้ามันสิริกิต์ิ จังหวัด
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กําแพงเพชร จํานวน 6 ครัง้ ในช่วงเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน 2556 และจัดให้ มี PTTEP Newsletter
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่สนใจด้ วย
(3) จัดให้ มีชอ่ งทางที่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้ อมูลได้ โดยตรงทาง E-mail Address
ของกรรมการอิสระในเรื่ องต่าง ๆ ได้ แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกํากับดูแลกิจการที่ดี และการตรวจสอบ
เป็ น ต้ น นอกจากนี ้ ผู้ถื อ หุ้น รายย่ อ ยยัง สามารถติ ดต่อ ขอข้ อ มูล ได้ โ ดยตรงจากเลขานุการบริ ษัท หรื อ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
(4) เปิ ดเผยโครงสร้ างการถื อหุ้นในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมอย่างชัดเจนรวมทัง้ ผู้ถือหุ้นที่ มี
อํ านาจควบคุม บริ ษัท (บมจ. ปตท.) เพื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้น มั่น ใจว่า ปตท.สผ. มี โครงสร้ างการดําเนิน งานที่ มี
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรื อมีโครงสร้ างการถือหุ้นแบบปิ รามิด
(5) ดํ าเนิ น งานอย่ างมี ประสิท ธิ ภ าพ ในการสร้ างความเจริ ญ เติบโตอย่างยั่ง ยื น แก่อ งค์ก ร
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและผู้มีส่วนได้ เสียได้ รับการดูแลอย่างยัง่ ยืนและ
เหมาะสม โดยใช้ เครื่ องมือบริ หารจัดการที่ทนั สมัยเป็ นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล
(6) การควบคุมการใช้ ข้อมูลภายใน
ปตท.สผ. กํ ากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในอย่างเคร่ งครัด โดยกํ าหนดไว้ ในการกํากับดูแล
กิ จ การที่ ดีแ ละจริ ยธรรมธุ ร กิ จ ของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่ องการใช้ ข้อมูล ภายในอย่า งชัด เจนสอดคล้ องกับ
กฎหมายเกี่ ยวกับหลักทรัพย์ และมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อ
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกราย โดยได้ ดําเนินการที่สําคัญ ดังนี ้
(6.1) แจ้ งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ข้อมูลภายในให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานได้ รับทราบอย่างสมํ่ าเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. เพื่ อให้ มั่นใจกฎเกณฑ์ และ
นโยบายดังกล่าวเป็ นที่ รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทัง้ ป้องกันการหาประโยชน์ จ ากข้ อมูลภายในให้ แ ก่
ตนเองหรื อผู้อื่น และได้ กําหนดบทลงโทษทางวินยั ในเรื่ องนี ้ไว้ อย่างชัดเจน รวมทังให้
้ ผ้ บู งั คับบัญชาในฐานะ
CG Leader กํ าชับหรื อให้ คําแนะนํ าบุคลากรของตนด้ วย ซึ่งในปี ที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการรายงาน
การกระทําผิดในเรื่ องดังกล่าว
(6.2) ห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กําหนด เริ่ มตังแต่
้ งบการเงินประจําปี 2554
เป็ นต้ นไป ซึ่งเลขานุการบริ ษัทและหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์จะแจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
ตังแต่
้ ผ้ ชู ่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไปผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีกลาง และผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงินได้
ทราบช่วงเวลาการห้ ามซื ้อขายหุ้น ปตท.สผ. อย่างชัดเจนล่วงหน้ า โดยให้ รวมถึงการซื ้อขายหุ้น ปตท.สผ.
โดยตนเอง คูส่ มรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็ นการซื ้อหรื อขายโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม (เช่น
Nominee หรื อการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ในระหว่างช่วงเวลาที่ ปตท.สผ. จะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญ
ที่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ ปตท.สผ. เช่น 1 เดือนก่อนวันเปิ ดเผยข้ อมูลงบการเงิ นหรื อผลการ
ดําเนินงานถึงวันที่ ปตท.สผ. ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลงบการเงินหรื อผลการดําเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว 1
วัน เพื่อให้ ข้อมูลนันเผยแพร่
้
สสู่ าธารณชนอย่างทัว่ ถึงก่อน โดยกรณีฝ่าฝื นจะมีความผิดทางวินยั ด้ วย
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(6.3) เปิ ดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริ หารตังแต่
้ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
ขึ ้นไป ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานบัญชีผ้ ชู ่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงินและกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีกลาง และผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงินที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล
งบการเงิน ในรายงานประจําปี อย่างครบถ้ วน ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้
มีการติดตามผลการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในโดยบุคคลดังกล่าวจะต้ องส่งสําเนา
การรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อหลักทรัพย์ ให้ สํานักเลขานุการบริ ษัท เพื่ อรายงานให้ คณะกรรมการ
ปตท.สผ. ทราบทุกครั ง้ ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงการถื อหลักทรัพ ย์ โดยสํ านักเลขานุการบริ ษัท จะทําหน้ าที่
ติดตามการปฏิบตั ติ ามจริ ยธรรมธุรกิจเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
(6.4) ให้ ความรู้ กับพนักงานโดยเผยแพร่ ข่าวสารเกี่ ยวกับการลงโทษผู้กระทําความผิด
ฐานใช้ ข้อมูลภายในผ่านช่องทางจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
(7) กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารตังแต่
้ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไปรายงานการมีส่วน
ได้ เสียทังของตนเองและบุ
้
คคลที่มีความเกี่ยวข้ องโดยไม่ชกั ช้ าเมื่อเกิดกรณีดงั กล่าว โดยเลขานุการบริ ษัทจะ
จัดส่งรายงานการมีส่วนได้ เสียดังกล่าว ให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันทําการนับแต่วนั ที่ ปตท.สผ. ได้ รับรายงาน ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. กําหนด ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
(8) ปตท.สผ. กํ าหนดแนวทางปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ไว้ ในการกํ ากับ
ดูแลกิ จการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานถื อปฏิ บตั ิ
รวมทังได้
้ กําหนดหลักเกณฑ์ให้ กรรมการและผู้บริ หารตังแต่
้ ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไป และ
ผู้จดั การอาวุโสที่สงั กัดสายงานบัญชี และสายงานการเงินและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศรายงานการมี
ส่วนได้ เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้ องให้ ปตท.สผ. ทราบด้ วย ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องนัน้ จะต้ องรายงานให้ ปตท.สผ. ทราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณา
หรื องดออกเสียงในการพิจารณาเรื่ องนัน้
9.1.2 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการได้ อนุมตั ิพนั ธกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยให้ ความสําคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย
ซึ่งมีใจความหลักสําคัญ ได้ แก่ ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมจากแหล่งปิ โตรเลียมทัง้
ภายในและต่างประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการสร้ างความมัน่ คงทางด้ านพลังงานให้ กบั ประเทศไทยและ
ประเทศที่เราไปดําเนินธุรกิจ อีกทังมี
้ เป้าหมายที่จะเป็ นบริ ษัทสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมชันนํ
้ าในภูมิภาค
เอเชีย และในทางปฏิบตั ิ ปตท.สผ. ให้ ความสํ าคัญต่อสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสี ยทุกกลุ่มทัง้ ภายนอกและ
ภายในตังแต่
้ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน รัฐบาล ผู้ร่วมทุน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม ผู้ค้า/ผู้ขาย เจ้ าหนี ้
คูแ่ ข่ง ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทังได้
้ กําหนดกรอบความประพฤติด้าน
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จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงการสร้ างความสมดุลแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียไว้ ในจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม
ปตท.สผ. ซึง่ ได้ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้ วย
9.1.2.1 การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ในปี 2554 ปตท.สผ. ได้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิก United Nations (UN) Global Compact ซึ่ง
เป็ นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประสานความร่ วมมือระหว่างทุกภาคส่วนทัว่
โลก เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ อย่ า งยั่ง ยื น โดยให้ ค วามสํ า คัญ กับ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี
ความรับผิดชอบในประเด็นหลัก 4 เรื่ อง คือการส่งเสริ มสิทธิ มนุษยชน มาตรฐานในการจ้ างงาน การรักษา
สิ่งแวดล้ อม และการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ด้ วย รวมถึงได้ เข้ าร่ วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วม
ปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตตังแต่
้ ปี 2553 ทัง้ นี ้ ในปี ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ จัดส่ง
พนักงานในหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเข้ าร่ วมการสัมมนาที่จัดขึน้ โดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันส่ง เสริ ม
กรรมการบริ ษัทไทย ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เพื่อติดตามแนวปฏิบตั ิที่เกี่ ยวข้ องกับการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อนํามาปรับใช้ ภายในองค์กรอย่างเป็ นรู ปธรรมเพิ่มมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แนวทางในการขอรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตซึ่ง
เงื่อนไขส่วนหนึง่ ได้ กําหนดให้ บริ ษัทจะต้ องตอบแบบประเมินตนเองที่ได้ รับการพัฒนามาจากต้ นฉบับกรอบ
การทํางานของหลักการธุ รกิ จขององค์ กรเพื่ อความโปร่ ง ใสสากล (Transparency International) และ
กําหนดนโยบาย รวมถึงวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนตามที่กําหนดไว้ ในแบบประเมิน ซึ่งปั จจุบนั ปตท.สผ. อยูร่ ะหว่าง
จัดเตรี ยมข้ อมูลประกอบการขอรับรองโดยคาดว่าจะดําเนินการได้ แล้ วเสร็ จภายในครึ่งปี แรกของปี 2557
ทังนี
้ ้ ในช่วงที่ผา่ นมา กลุม่ ปตท.สผ. มีความคืบหน้ าในการดําเนินการเกี่ยวกับการต่อต้ าน
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
(1) การปรับปรุ งการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้ มี
ความชัดเจนมายิ่งขึ ้น โดยเฉพาะนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทังเรื
้ ่ องอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น ความเป็ น
กลางทางการเมื อง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การจัดหาและสัญญา การรับของขวัญและการเลี ย้ ง
รับรอง การป้องกันการฟอกเงิน เพื่อให้ กรรมการ พนักงาน และผู้บริ หารสามารถทําความเข้ าใจและนําไปใช้
ในการทํางานได้ ดีขึ ้น
(2) นโยบายบริ หารความเสี่ยงของกลุ่ม ปตท.สผ. กําหนดให้ กรรมการ พนักงาน และ
ผู้บริ หารต้ องมีความเข้ าใจในหลักการบริ หารความเสี่ยงและสามารถประเมินและจัดการกับความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้ องกับงานของตนโดยมีสายงานควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ยงเป็ นที่ปรึ กษา ซึง่ ในทางปฏิบตั ิ
นัน้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ จะถูกนํามาใช้ ในการประเมินความเสี่ยง และถูกจัดการ
อย่างเหมาะสมผ่านเครื่ องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ ว เช่น การรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระเบียบ
จัดหา อํานาจดําเนินการ เป็ นต้ น
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(3) กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ กําหนดแนวทางในการควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสี่ยง
จากการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ โดยคณะกรรมการมีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้
มี ระบบการควบคุม ภายในและบริ ห ารความเสี่ยงที่ ส นับสนุน การต่อต้ านคอร์ รัปชั่น และปลูกฝั ง จนเป็ น
วัฒนธรรมองค์กรและมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่รับผิดชอบในการสอบทานให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลมีความรัดกุมเหมาะสมทันสมัยและมีประสิทธิ ภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบเป็ นเครื่ องมือใน
การดําเนินการร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ซึ่งรวมถึงแนวทางการสรรหาบุคคลที่จะเข้ ามาทํางานกับกลุ่ม ปตท.สผ.
และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายรวมทังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่
้
าง ๆ
ด้ วย นอกจากนี ใ้ นปี 2556 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ ปรั บปรุ ง ระเบี ยบการรั บเรื่ องร้ องเรี ยนและการให้ ความ
คุ้มครอง พ.ศ. 2556 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั ช่องทางการรับเรื่ องร้ องเรี ยนซึ่งจะเป็ นเครื่ องมือสําคัญใน
การควบคุม ป้องกันการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่
ในช่วงที่ผ่านมากลุ่ม ปตท.สผ. ได้ มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทํ าความเข้ าใจเกี่ ยวกับการ
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ให้ กบั กรรมการ พนักงาน ผู้บริ หาร รวมถึงผู้มีส่วนได้ เสียต่าง ๆ ผ่านกลไกต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี 2556 โดยการดําเนินการที่สําคัญ ได้ แก่ การบรรจุเรื่ องการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เป็ นเรื่ องหนึ่ง
ในกิ จ กรรมเสริ ม สร้ างความรู้ ความเข้ า ใจเรื่ อ งการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของกลุ่ม
ปตท.สผ. ที่จดั ขึ ้นอย่างสมํ่าเสมอในปี นี ้ ดังมีรายละเอียดในหัวข้ อจริ ยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นผู้ตดิ ตามประเมินผลผ่านทางรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษัทสมํ่าเสมอ
ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา ปตท.สผ. ไม่ เ คยมี ข้ อพิ พ าทหรื อ คดี ค วามที่ สํ า คัญ ซึ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ทัง้ นี ้ ปั จจุบนั สํานักเลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ทําหน้ าที่ติดตาม นําเสนอ และรายงาน
ความคืบหน้ าต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริ ษัทอยูเ่ สมอ
9.1.2.2 นโยบายปฏิบัตต
ิ ่ อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ าง ๆ
(1)

ผู้ถือหุ้น

ปตท.สผ. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ปตท.สผ.
ยึดมั่น ดํ าเนินธุ รกิ จภายใต้ การกํ ากับดูแ ลกิ จ การที่ ดีและจริ ยธรรมธุรกิ จของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่ อสร้ าง
ความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนแก่กิจการ และสร้ างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏ
แล้ วในหัวข้ อ 9.1.1
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(2)

พนักงาน

1.
ปตท.สผ. ยึดถือปฏิ บตั ิตามหลักองค์การสหประชาชาติ โดยไม่มีการใช้
แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมทังไม่
้ มีการใช้ แรงงานเด็กในทุกพื ้นที่ที่เข้ าไปลงทุน โดยกําหนดแนวปฏิบตั ิไว้ ใน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจดังนี ้
1.1 การทํ า ความเข้ าใจและปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทในทุกพื ้นที่อย่างเคร่งครัด
1.2 การทําความเข้ าใจและเคารพความแตกต่างด้ านวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้ องถิ่น ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีนนั ้ ๆ
1.3 การไม่เลือกปฏิ บตั ิต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้ ความสัมพันธ์
ส่วนตัว หรื อ เนื่องจากความแตกต่างในเรื่ องเชื ้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา หรื อสถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้ อง
กับการปฏิบตั งิ าน
2.
ปตท.สผ. สรรหา คัด เลื อ ก และบรรจุ พ นัก งาน โดยคํ า นึ ง ถึ ง คุณ วุฒิ
ประสบการณ์ และความสามารถ เพื่อให้ ทํางานในตําแหน่งที่เหมาะสม รวมทังส่
้ งเสริ มการพัฒนาพนักงาน
อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนส่ง เสริ มให้ พนักงานมี โอกาสก้ าวหน้ าในงานและเปิ ดโอกาสให้ เ ข้ าร่ วมกิ จกรรม
ภายนอกภายใต้ ขอบเขตนโยบายของบริ ษัท
3.
ปตท.สผ. จัดระบบค่าจ้ างที่เป็ นธรรมต่อพนักงานและต่อ ปตท.สผ. และมี
การทบทวน ปรับปรุงนโยบายค่าตอบแทนของ ปตท.สผ. ให้ สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ.
ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตามที่ต้องการให้ ทํางาน
อยู่กับ ปตท.สผ. อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากอัตราค่าจ้ างและวิธีการจ่ายค่าจ้ างในปั จจุบนั ของ
กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมอื่นในประเทศ ความแตกต่างของงานในแต่ละตําแหน่ง ในด้ าน
ความรู้ ความชํานาญที่ต้องการ ความยากง่ายในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย และ
ความสามารถของพนั ก งานแต่ ล ะคนที่ แ สดงออกในเชิ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ต่ อ งานในหน้ าที่
ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
4.
ปตท.สผ. จัด และ/หรื อ ปรับปรุ งสวัสดิการที่เป็ นธรรมต่อพนักงานและต่อ
ปตท.สผ. โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายของ ปตท.สผ. ทังในปั
้ จจุบนั และระยะยาวในอนาคต
โดยมุ่งเน้ นสวัสดิการที่เสริ มสร้ างความมัน่ คงในการดํารงชีพของพนักงานและครอบครัว ในส่วนที่พนักงาน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดหามาด้ วยกําลังทรัพย์ของตนเอง และรัฐยังมิได้ ให้ ความคุ้มครองอย่างเพียงพอ และ
เป็ นสวัสดิการที่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมอื่นในประเทศไทยส่วนใหญ่จดั ให้ แก่พนักงาน
ของตน ปตท.สผ. มี ก ารทบทวนความเหมาะสมของสวั ส ดิ ก าร เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้ สอดคล้ องกั บ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจําเป็ นในการดําเนินธุรกิจในด้ านต่าง ๆ ขององค์กร
อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการรับฟั งปั ญหาของพนักงานและหาทางแก้ ไข
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ปตท.สผ. จัดให้ มีกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพให้ แก่พนักงาน เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ คง
ในการดํารงชีพของพนักงานและครอบครัวและเพื่อเป็ นหลักประกันแก่พนักงานในกรณีที่ต้องออกจากงาน
หรื อเกษี ยณอายุการทํางานซึ่งเงินในกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพจะมาจากเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบ
ของบริ ษัท โดย ปตท.สผ. จ่ายเงิ นสมทบในกองทุนสํ ารองเลี ย้ งชีพให้ กับพนักงานเป็ นประจํ าทุกเดือนใน
อัตราร้ อยละ 15 ของอัตราเงิ นเดือนพืน้ ฐาน (Basic Salary) ของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสม
ประจํ า ทุก เดื อ นในอัต ราร้ อยละ 2 แต่ไ ม่ เ กิ น อัต ราร้ อยละ 15 โดยเงื่ อ นไขการได้ รั บ เงิ น สมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินสมทบจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริ ษัทกําหนด
5.
ปตท.สผ. ให้ ความสํ าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่ อเสริ มสร้ างความรู้
ความสามารถในการดํ าเนิ น ธุ รกิ จ โดยถื อว่าทรัพ ยากรบุคคลเป็ น สิ่ง ที่ มีความสําคัญ กับ ปตท.สผ. จึง มี
การสนั บ สนุ น หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ พนั ก งานมี คุ ณ ค่ า มากยิ่ ง ขึ น้ โดยได้ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรผ่ า น
การฝึ ก อบรมและพัฒ นาในหลัก สู ต รต่ า ง ๆ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว นอกเหนื อ จากการพัฒ นาขี ด
ความสามารถของพนักงานในด้ านวิชาการและเทคนิคแล้ ว ปตท.สผ. ได้ มีการปลูกฝั งค่านิยมในการทํางาน
ของ ปตท.สผ. ให้ แก่พนักงานควบคู่กันไปด้ วย เพื่อให้ พนักงานมีวิถีในการทํางานเป็ นแบบเดียวกัน ซึ่งจะ
ช่วยทําให้ องค์กรสามารถบรรลุวิสยั ทัศน์และภารกิจตามที่ได้ ตงไว้
ั้
6.
ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และความสํ า คัญ ในการปรึ ก ษาหารื อ
แก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ ร่ ว มกั น ระหว่ า งพนั ก งานกั บ ผู้ บัง คับ บัญ ชาให้ ลุ ล่ ว งไปโดยเร็ ว เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง
ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรื อระหว่างพนักงานกับผู้บงั คับบัญชา พนักงานมี
สิทธิร้องทุกข์ตามขันตอนที
้
่ ปตท.สผ. กําหนดไว้ โดยผู้ที่ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และขันตอนที
้
่กําหนดไว้
และกระทําไปโดยสุจริ ตจะได้ รับความคุ้มครองโดยไม่ได้ รับผลกระทบใด ๆ ซึ่ง ปตท.สผ. จะไม่ถือเป็ นเหตุ
เลิ ก จ้ า ง หรื อ กระทํ า การลงโทษในอัน ที่ จ ะส่ ง ผลเสี ย ต่อ พนัก งานหรื อ พยานผู้เ กี่ ย วข้ อ งแต่ป ระการใด
นอกจากนี ้ พนักงานยังสามารถร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทําผิดต่าง ๆ ผ่านทาง CG Hotline
ซึ่ง มี กระบวนการตรวจสอบอย่างเป็ นความลับ โดยมี การรั บรู้ เฉพาะผู้ที่เ กี่ ยวข้ อ ง เพื่ อเป็ น การปกป้อ ง
พนักงานผู้แจ้ งเรื่ องไม่ให้ ได้ รับผลกระทบจากการแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน
7.
ปตท.สผ. ได้ สํ า รวจความความผูก พัน ของพนัก งานต่ อ องค์ ก รโดยมี
เป้าหมายที่จะเข้ าใจมุมมองของพนักงานที่มีตอ่ องค์กรในด้ านต่าง ๆ ซึ่งในปี 2556 มีการสํารวจฯ ขึ ้นเป็ น
ครัง้ ที่สอง และเป็ นครัง้ แรกที่ใช้ เครื่ องมือของ Aeon Hewitt ได้ คะแนน 49% เทียบกับคะแนน 58%* ของ
กลุ่มธุรกิจเดียวกันใน Asia Pacific โดย ปตท.สผ. ได้ นําผลจากการสํารวจฯ มาจัดทําแผนยกระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมระดับองค์กร และแผนฯ ย่อยระดับกลุ่มงาน (Function Group) โดยแผนฯ ใน
ระดับองค์กร มี 5 แผนได้ แก่ (1) สร้ างสภาพแวดล้ อมในการทํางานที่ส่งเสริ มค่านิยมองค์กร Trust &
*

ที่มา.Aeon Hewitt

*

ในปี 2554 ผลการสํารวจฯ ได้ คะแนนเฉลี่ย 83.60%
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Respect และ Synergy (2) ส่งเสริ มทักษะการบริ หารคนให้ แก่ผ้ บู งั คับบัญชา (3) จัดบริ การให้ คําปรึ กษา
เรื่ องการบริ หารทีมงานให้ แก่ผ้ บู งั คับบัญชา (4) ยกระดับการบริ การที่เป็ นเลิศของพนักงานฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล และ (5) ยกระดับกระบวนการทํางานให้ กระชับ ส่วนแผนฯ ย่อยในระดับกลุ่มงาน จะ
แตกต่างกันไปตามผลการสํารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรของแต่ละกลุม่ งาน
ทังนี
้ ้ ปตท.สผ. อยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผนฯ และติดตามความก้ าวหน้ า
ของการดําเนินการตามแผนงานดังกล่าวเป็ นระยะ ๆ โดยมีแผนจะสํารวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กรครัง้ ต่อไปในปี 2557
(3) ลูกค้ า
ปตท.สผ. ยึดถือพันธกิจในการเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายนํ ้ามันดิบ ก๊ าซธรรมชาติเหลวและ
ก๊ าซธรรมชาติในราคาที่สามารถแข่งขันได้ และเป็ นธรรม โดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทงในรู
ั ้ ปแบบสัญญาระยะ
ยาว สัญญาระยะสัน้ และตลาดจร ในการตกลงสัญญาซื ้อขายผลิตภัณฑ์ ปตท.สผ. ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ซื ้อทุกราย
อย่างเท่าเที ยมกันโดยคํ านึง ถึ ง ผลประโยชน์ สูง สุดของทุกฝ่ าย และมุ่ง มั่น รับผิดชอบในการปฏิ บัติตาม
สัญญาอย่างเคร่งครัดและประสานงานกับผู้ซื ้ออย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่
มีคณ
ุ ภาพตรงตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาได้ เพียงพอต่อความต้ องการของผู้ซื ้อและตรงตามเวลาที่ตกลงไว้
(4)

รั ฐบาล

ปตท.สผ. ดําเนินงานด้ านการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมภายใต้ การกํากับดูแลการดําเนิน
กิจกรรมของบริ ษัทโดยหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ ยวข้ อง ไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานในภาครัฐของประเทศไทย
หรื อของประเทศต่าง ๆ ที่ ปตท.สผ. เข้ าไปลงทุน ปตท.สผ. ถื อว่าหน่วยงานของรัฐบาลเป็ นส่วนสําคัญที่
สนับสนุน ให้ ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ดํ าเนิ นไปได้ อย่างราบรื่ น และเป็ นไปตามแนวทางที่ ถูกต้ อ งตามนโยบาย
กฎระเบียบหรื อข้ อบังคับของแต่ละประเทศ ดังนัน้ ปตท.สผ. จึงมี ความชัดเจนในการประสานงานและ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลกับหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ บนพื ้นฐานของ
ความโปร่งใส และสุจริ ต
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังเห็นความสําคัญในการสร้ างและรักษาความสัมพันธ์ ในระยะยาว
กับ หน่ ว ยงานของภาครั ฐ ทัง้ ในและต่ า งประเทศ จึ ง มี ก ารจัด กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสัม พัน ธ์ อัน ดี
อย่างต่อเนื่องเสมอมาโดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน ปี 2556
(5)

ผู้ร่วมทุน

โครงการร่ วมทุนระหว่าง ปตท.สผ. และผู้ร่วมทุนรายอื่นทังในและต่
้
างประเทศ จะดําเนิน
ธุรกิจภายใต้ ข้อตกลงในการทํางานร่ วมกันตามมาตรฐานสากล โดยมีการกําหนดสิทธิและหน้ าที่ของผู้ร่วม
ทุน อย่า งชัดเจน และให้ สิ ท ธิ ผ้ ูร่ว มทุน เป็ น คณะกรรมการบริ ห ารโครงการ เพื่ อ กํ า หนดแนวทางบริ หาร
การจัดหาบริ การและสินค้ า รวมถึงแผนและงบประมาณประจําปี โดยมีขอบเขตและแนวทางการลงมติที่
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ชัดเจน รวมถึงการให้ สิทธิ ผ้ ูร่วมทุนในการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินและบัญชี รายปี และมีมาตรการที่
เหมาะสมและชัดเจนเช่น บทปรับในกรณีที่ผ้ รู ่วมทุนไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงที่มีระหว่างกัน นอกจากนี ้ ยังเน้ น
ถึงความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างผู้ร่วมทุนและบุคคลภายนอก
(6)

สังคม ชุมชน

ในฐานะที่เป็ นองค์กรซึง่ ดําเนินธุรกิจตามจริ ยธรรมธุรกิจที่ดีควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อ
สัง คม และด้ วยความเชื่ อมั่นว่าคุณ ภาพชี วิตของคนในสัง คมเป็ นรากฐานสํ าคัญ ของการพัฒ นาสัง คม
อย่างยั่งยื น ปตท.สผ. จึงดําเนินภารกิ จหลักในการสํารวจและผลิตปิ โตรเลี ยมไปพร้ อม ๆ กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสังคมและการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ชมุ ชน สังคมและ ปตท.สผ. เติบโต
ไปด้ วยกัน ภายใต้ แนวคิด “จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปั ญญา รักษาสิ่งแวดล้ อม” โดยรายละเอียดเพิ่มเติม
ปรากฏในรายงานการความยัง่ ยืนประจําปี 2556
(7)

สิ่งแวดล้ อม

ปตท.สผ. มี น โยบาย ระบบ และแนวทางการปฏิ บั ติ ด้ านความปลอดภั ย มั่ น คง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม (SSHE Policy) โดยมีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นองค์กรที่มีความเป็ นเลิศด้ าน
ความปลอดภัย มั่นคง อาชี วอนามัย และสิ่งแวดล้ อม และรั บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชนโดยรอบ
โดยมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสถิติการเกิดอุบติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขันหยุ
้ ดงาน อัตราการหยุดงาน และอัตรา
การเจ็บป่ วยจากการทํางานในรายงานความยั่งยื น และมีระบบการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยฯ
ระบบบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยฯ ของ ปตท.สผ. ประกอบด้ วย 7 องค์ประกอบหลัก และคู่มือและ
มาตรฐานการดําเนินงานอีก 27 ฉบับ ซึ่งพื ้นที่ปฏิบตั ิการทุกที่ของ ปตท.สผ. ปฏิบตั ิตามระบบการบริ หาร
การจัดการด้ านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมอีกทังยั
้ งได้ ครอบคลุมไปถึงการบริ หาร
จัดการสายโซ่อปุ ทาน
การรักษาสิ่งแวดล้ อม - ปตท.สผ. ได้ ดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001: 2004
มาประยุก ต์ ใ ช้ เ ป็ น ระบบกลางในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อให้ ทุกหน่ ว ยปฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองมาตรฐานฯ สามารถนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ ดียิ่งขึ ้น และ
ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมมาตรฐาน ISO 14001: 2004
จากบริ ษัท AJA Registrars Limited ภายใต้ การรับรองของ UKAS (United Kingdom Accredition
Service) สํ าหรั บโครงการภายในประเทศ ได้ แก่ โครงการอาทิตย์ โครงการบงกชเหนือ โครงการเอส1
โครงการพีทีทีอีพี 1 ศูนย์วิจยั ปตท.สผ. และฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียมจังหวัดสงขลา
ปตท.สผ. ได้ มีแนวทางการบริ หารจัดการสีเขียว มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อลดผลกระทบด้ าน
สิ่งแวดล้ อมซึ่งเกิดจากการดําเนินธุรกิจ ลดรอยเท้ านิเวศ (ecological footprint) รอยเท้ าคาร์ บอน (Carbon
Footprint) และรอยเท้ านํ ้า (Water Footprint) เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทังเสริ
้ มสร้ างคุณค่า
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ให้ กบั การดําเนินธุรกิจ ซึ่งแนวทางการบริ หารจัดการสีเขียวครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริ มสร้ าง
คุณค่าให้ กับการดําเนินธุรกิ จ ได้ แก่ การลดค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน การเพิ่มประสิทธิ ภาพในการใช้
ทรั พ ยากรอย่างคุ้ม ค่า และลดปริ ม าณของเสี ยซึ่ง ปลดปล่อยออกสู่สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อมจากกิ จ กรรม
การดําเนินงานของบริ ษัท อีกทังยั
้ งมีการดําเนินการสายโซ่อปุ ทานสีเขียวประกอบไปด้ วย การจัดซื ้อจัดจ้ าง
สีเขียว ระบบการขนส่งสีเขียว และระบบสารสนเทศสีเขียว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมและสังคม ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ เปิ ดเผการดําเนินงานสีเขียวของบริ ษัทผ่าน
รายงานความยัง่ ยืนประจําปี
(8)

ผู้ค้า/ผู้ขาย

ปตท.สผ. ถื อว่าผู้รับเหมาผู้ค้า/ผู้ขาย มี ส่วนสํ าคัญที่เ อือ้ อํ านวยให้ ธุ รกิ จ ของ ปตท.สผ.
ดํ า รงอยู่ไ ด้ อย่ างยั่ง ยื น จึ ง ได้ มี น โยบายปฏิ บัติต่อ กัน ในฐานะคู่ค้า ในทางธุ รกิ จ ที่ ตัง้ อยู่บนพื น้ ฐานของ
การแข่ ง ขัน อย่ า งเสมอภาคและเป็ น ธรรมโดยยึ ด หลัก ธรรมาภิ บ าลเป็ น สํ า คัญ ปตท.สผ. จึ ง เล็ ง เห็ น
ความสํ า คัญ ของการทํ า ธุ ร กิ จ และสนับ สนุ น คู่ค้ า ที่ มี จ ริ ย ธรรมอัน ดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้ อมอันเป็ นหลักพื ้นฐานในการประกอบธุรกิจที่จะเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ในปี 2556 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ ดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขระเบียบการจัดหาพัสดุ เพื่อให้ เกิด
ความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจกับคูค่ ้ ามากขึ ้น นอกจากนัน้ ยังได้ ดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ รู ับเหมา ผู้ค้า/ผู้ขาย
ปฏิบตั ติ ามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่ องหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บคุ คล หรื อนิติบุคคลเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2554 โดยให้ จดั ทําและยื่นบัญชีรายการรับจ่ายต่อสรรพากร และได้ จดั ทําเว็บไซต์เปิ ดเผยราคา
กลางการประมูลให้ แก่ผ้ เู ข้ าประมูลทุกรายทราบ เพื่อเพิ่มความโปร่ งใส การแข่งขันอย่างเสมอภาค และเป็ น
ธรรมแก่ผ้ เู ข้ าร่วมประมูลตามประกาศดังกล่าวด้ วย
ในปี เดี ย วกั น คณะกรรมการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น กลุ่ ม ปตท.สผ. (Sustainable
Development Working Team) ได้ ดําเนินการร่ างนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานต่าง ๆ โดย
ส่ง เสริ ม ให้ กิ จ กรรมของกลุ่ม ปตท.สผ. มี ส่ ว นในการสนับสนุน ส่ ง เสริ ม โครงการจัด หาสี เ ขี ย ว (Green
Procurement) เพื่อเป็ นการสร้ างคุณค่าร่วม (Shared Value) กับคูค่ ้ าทางธุรกิจบนแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (Corporate Social Responsibility)
นอกจากนัน้ กลุ่ม ปตท.สผ. ในฐานะที่ เ ป็ นหนึ่ ง ในองค์ ก รธุ ร กิ จ ของไทยที่ ป ฏิ บัติต าม
พันธสัญญาโลกของสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) ในเรื่ องของสิทธิ มนุษยชน
(Human Rights) โดยกลุม่ ปตท.สผ. ได้ สนับสนุนและเคารพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และจะทําธุรกิจกับ
คูค่ ้ าที่มีนโยบายในเรื่ องนี ้ เช่นเดียวกัน โดยกําหนดนโยบายหลักที่คคู่ ้ าจะต้ องปฏิบตั ิตามดังต่อไปนี ้
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รูปแบบ

1.

กลุม่ ปตท.สผ. ไม่สนับสนุนให้ ใช้ แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่เป็ นการบังคับในทุก

2.

คู่ ค้ าจะต้ องปฏิ บั ต ตามกฎหมายแรงงานนี เ้ กี่ ย วข้ องของประเทศนั น้ ๆ

3.

คู่ค้าจะต้ องไม่ใช้ แรงงานเด็กที่ มี อายุตํ่ากว่าเกณฑ์ที่อนุญาตตามกฎหมายของ

4.

คูค่ ้ าต้ องขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นเรื่ องการจ้ างงานและการประกอบอาชีพ

อย่างเคร่งครัด
ประเทศนัน้ ๆ
กลุ่ม ปตท.สผ. มีความมุ่งมัน่ อย่างเต็มที่ที่จะทําให้ หลักการ UN Global Compact เป็ น
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ การจัดหา และการทําธุรกิจกับคูค่ ้ า โดยมุ่งหวัง่ จะให้ นโยบายนี ้ขยายกว้ างออกไปยังคู่
ค้ าของกลุม่ ปตท.สผ. เพื่อความร่วมมือ ร่วมใจ และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของชุมชนโลกต่อไป
(9)

เจ้ าหนี ้

ปตท.สผ. ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่มทังภายในและภายนอก
้
รวมถึง
เจ้ าหนี ้ต่าง ๆ ของบริ ษัท โดยการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็ นไปตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ.
ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. ได้ มุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งการเปิ ด เผยสารสนเทศต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ าย
โดยให้ ความสํ าคัญต่อความถูกต้ องความครบถ้ วน ความรวดเร็ วและความโปร่ งใสของข้ อมูลที่เ ปิ ดเผย
โดยสารสนเทศที่ สํ าคัญ ของบริ ษัท ประกอบด้ วย ข้ อมูล ทางการเงิ น และข้ อมูล ที่ ไ ม่ใ ช่ท างการเงิ น ทาง
ด้ านข้ อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนัน้ ได้ ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ว่ า ถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระสํ า คัญ ตามหลั ก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปและผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวสูส่ าธารณชน
สํ าหรั บผู้ถือหุ้นกู้แ ละเจ้ าหนี อ้ ื่ น ของ ปตท.สผ. ทางบริ ษัท ได้ ดําเนิน การออกหุ้น กู้ตาม
ข้ อกํ าหนดกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ของคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ และ
ปฏิ บตั ิตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่ งครัด นอกจากนี ้ ทางบริ ษัท ยัง
คํานึงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขตาม
สัญญากู้ยืมต่าง ๆ ของบริ ษัทและมี การเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสี ยอย่างครบถ้ วน รวมทังมี
้ มาตรการ
รองรับในกรณีที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียอาจได้ รับความเสียหายอันเกิดจากการที่บริ ษัทมิได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกํ าหนดว่า
ด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมด้ วย
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(10)

คู่แข่ ง

ปตท.สผ. ถือปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งขันด้ วยความเป็ นมืออาชีพและเสมอภาค ภายใต้ กรอบกติกา
การแข่งขันที่โปร่งใสและเป็ นธรรม และไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
(11)

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ในการเข้ าไปดําเนินงานในท้ องที่ตา่ ง ๆ ปตท.สผ. ยึดหลักปฏิบตั ิอนั คํานึงถึงขนบธรรมเนียม
และประเพณี ของท้ องถิ่นนัน้ ๆ โดยได้ จัดให้ มีการอบรมจากวิทยากรผู้มีความรู้ และประสบการณ์ รวมถึง
ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศหรื อจากสถานทูตฯ เพื่ อให้ คําแนะนํ าเกี่ ยวกับข้ อมูลต่าง ๆ รวมถึ ง
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ข้ อพึงระวัง และข้ อควรปฏิบัติของแต่ละท้ องถิ่ น แก่พ นักงานที่ จะไปทํ างานใน
ท้ องถิ่นนัน้ ๆ เพื่อความเข้ าใจและสามารถปฏิบตั ติ นได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
(12)

สิทธิมนุษยชน

ปตท.สผ. ดูแลให้ การดําเนินงานในทุกพื น้ ที่ ปฏิ บตั ิการเป็ นไปตามกฎหมายแรงงานใน
ประเทศที่ไปดําเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงเรื่ องการไม่จ้างแรงงานเด็กหรื อการไม่ใช้ แรงงานบังคับทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม โดยปฏิบตั ิสอดคล้ องตามหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ไม่ว่าประเทศที่ไปลงทุน
นันจะมี
้ กฎหมายท้ องถิ่นกําหนดไว้ เกี่ยวกับเรื่ องสิทธิมนุษยชนหรื อไม่ก็ตาม ปตท.สผ. จัดให้ มีสภาพการจ้ าง
ที่เป็ นธรรม มีสภาพแวดล้ อมการทํ างานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย และดูแลไม่ให้ เกิดการคุกคามหรื อ
ข่มขู่ระหว่างพนักงานหรื อผู้เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัท รวมถึงการว่าจ้ างคู่ธุรกิจที่ มีการดําเนินงานภายใต้ กรอบ
จริ ยธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ปตท.สผ. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ ระหว่ า งผู้บ ริ ห ารและพนัก งาน ผ่ า นตัว แทน
พนัก งานในคณะกรรมการสวัส ดิ ก าร เพื่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การปรั บปรุ ง สวัสดิการและสิท ธิ ประโยชน์ ต่าง ๆ ที่เ หมาะสมและจํ าเป็ น เพื่ อส่ง เสริ ม คุณ ภาพชี วิตของ
พนักงานให้ ดียิ่งขึ ้น
(13)

กฎหมาย

ปตท.สผ. ให้ ค วามสํ า คัญ กับ การเคารพและปฏิ บัติ ต ามกฎหมายในทุก พื น้ ที่ ที่ เ ข้ า ไป
ดําเนินการ และการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดการปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
การต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นไว้ ใ นจริ ยธรรมธุรกิ จ ของบริ ษัท ทัง้ ในเรื่ องการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ
ระเบียบ และการเคารพวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ที่แตกต่างที่กําหนดให้ บุคลากรของกลุ่ม
ปตท.สผ. ตังแต่
้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องทําความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทในทุกพื ้นที่อย่างเคร่งครัด และไม่นําเงินทุนหรื อทรัพยากรของบริ ษัทไปสนับสนุน
พรรคการเมือง หรื อนักการเมืองคนหนึ่งคนใด และเรื่ องการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ โดยบุคลากรของกลุ่ม
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ปตท.สผ. ต้ องไม่คอร์ รัปชัน่ ไม่ให้ หรื อรับสินบนรวมทังต้
้ องทําความเข้ าใจกับผู้ที่เกี่ ยวข้ องเกี่ยวกับจุดยื น
ของ ปตท.สผ. และต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบเมื่อพบเห็นการคอร์ รัปชัน่ ด้ วย อีกทังมี
้ กําหนดเรื่ องนี ้สอดแทรกอยู่
ในจริ ยธรรมธุรกิจเรื่ องอื่น ๆ เช่น การไม่เรี ยกรับประโยชน์จากกิจกรรมการจัดหา การห้ ามไม่ให้ ใช้ อํานาจ
หน้ าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม แสวงหาตําแหน่ง หรื อประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรื อผู้อื่น รวมถึงห้ าม
ไม่ให้ ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นไปอย่ า งถูก ต้ อ งและมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องยึดถือปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
ปตท.สผ. ได้ สื่อสารจริ ยธรรมธุรกิจทังภายในและภายนอกองค์
้
กร โดยมีการจัดอบรมให้ กบั
ผู้บริ หารและพนักงานเป็ นประจํา มีการกําหนดข้ อตกลงกับคูค่ ้ าให้ ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจของ ปตท.สผ.
และแจ้ งให้ คคู่ ้ าทราบถึงแนวปฏิบตั ิของ ปตท.สผ. เกี่ ยวกับการรับของขวัญในช่วงเทศกาลปี ใหม่ รวมทังได้
้
เผยแพร่ จริ ยธรรมธุรกิ จของ ปตท.สผ. ในเว็บไซต์ของบริ ษัทให้ บุคคลภายนอกสามารถเข้ าดูได้ ด้วย และ
ปตท.สผ. ยังได้ จดั ให้ มีหน่วยงานกลางในการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซึ่งได้ แก่ ฝ่ าย
กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยมี สายการรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
กฎหมาย และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่และในปี 2556 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ ประกาศนโยบายการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
เพื่ อแสดงถึ ง ความมุ่ง มั่น ที่ จ ะดํ า เนิ น กิ จ การอย่า งถูก ต้ อ งตามกฎหมาย และให้ บุค ลากรทุก ระดับของ
ปตท.สผ. ทราบถึงบทบาทหน้ าที่ของแต่ละคนในการส่งเสริ มให้ การปฏิบตั ิงานถูกต้ องตามกฎหมายควบคู่
กับการดําเนินกิจกรรมด้ านการส่งเสริ มความตระหนักรู้ของพนักงานผ่าน Compliance Program
9.1.2.3 มาตรการในการแจ้ งเบาะแสต่ อคณะกรรมการ และกลไกการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้แจ้ งเบาะแส
ปตท.สผ. มีเป้าหมายสูงสุดให้ การดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ประสบความสําเร็ จโดย
สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับผู้ถือหุ้นและความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสี ยในระยะยาว คือ ปตท.สผ. “เติบโต
รุ่ งเรื อง มัน่ คง ยัง่ ยืน และสง่างาม” ด้ วยเชื่อมัน่ และยึดถือว่าการปฏิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริ ยธรรมธุรกิ จของกลุ่ม ปตท.สผ. จะทํ าให้ บรรลุเป้าหมายดัง กล่าวได้ ปตท.สผ. จึงได้ จัดให้ มี ช่องทาง
สําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลภายนอกแจ้ งอย่างสุจริ ตถึงการปฏิบตั ิที่ขดั หรื อสงสัยว่าจะ
ขัดต่อกฎหมาย การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ รวมทังระเบี
้
ยบต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ผ่าน
ทางช่องทางในการแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนและเพื่อสร้ างความมั่นใจให้ กับผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนและบุคคลที่ ให้
ความร่ วมมือกับกลุ่ม ปตท.สผ. ด้ วยความสุจริ ตใจว่าจะได้ รับความคุ้มครอง รวมถึงได้ รับการป้องกันจาก
การถูกกลั่นแกล้ ง อันเนื่ องมาจากการร้ องเรี ยนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม ปตท.สผ. จึง กํ าหนดให้ มี
ระเบียบการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและการให้ ความคุ้มครองขึ ้น โดยกลุ่ม ปตท.สผ. ให้ ความสําคัญกับการเก็ บ
ข้ อมูลเรื่ องร้ องเรี ยนเป็ นความลับ ให้ รับรู้ เพี ยงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้ รับมอบหมายและเกี่ ยวข้ องด้ วย
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เท่านัน้ ซึ่งจะต้ องดําเนินการตรวจสอบตามขันตอนและระยะเวลาที
้
่กําหนดไว้ ในระเบียบฯ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อคณะกรรมการบรรษัทภิ บาล (แล้ วแต่กรณี ) และคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ทราบทุกไตรมาส โดยมีชอ่ งทางในการแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนของกลุม่ ปตท.สผ. ดังนี ้
(1)

จดหมาย ถึง กรรมการ ผู้บงั คับบัญชา หรื อหน่วยงานบรรษัทภิบาล
สํานักเลขานุการบริษัท
บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 33
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

(2)

โทรสาร ถึง ผู้บงั คับบัญชา หรื อหน่วยงานบรรษัทภิบาล
สํานักเลขานุการบริษัท (หมายเลข +66-2537-4949)

(3)

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้บงั คับบัญชา หรื อหน่วยงานบรรษัทภิบาล
สํานักเลขานุการบริษัท (cghotline@pttep.com)

(4)

เว็บไซต์ www.pttep.com

(5)

เว็บไซต์ภายในของกลุม่ ปตท.สผ. (CG Portal)

ในปี 2556 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนผ่าน CG Hotline 8 เรื่ อง ซึ่งได้ ดําเนินการ
แล้ วเสร็ จทังหมด
้
และได้ แจ้ งผลสรุปของเรื่ องร้ องเรี ยนทุกเรื่ องแก่ผ้ แู จ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนทังในกรณี
้
ที่ระบุและไม่
ระบุชื่อด้ วย
9.1.3

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
9.1.3.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ ทางการเงิน
การเปิ ดเผยสารสนเทศเป็ นหนึ่งในหลักการที่มีความสําคัญต่อการกํ ากับดูแลกิ จการที่ ดี
ปตท.สผ. ให้ ความสํ าคัญกับข้ อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้ งแก่ตลาดหลักทรั พย์ ฯ และผู้ถือหุ้น ทัง้ ในด้ านของ
ความถู ก ต้ อ ง ความเพี ย งพอ ความรวดเร็ ว และความเท่ า เที ย มกัน ของการให้ ข้ อ มู ล แก่ ทุ ก กลุ่ ม ซึ่ ง
การจัดเตรี ยมข้ อมูลดังกล่าวเป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในจริ ยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยมีหน่วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรื อ IR) และหน่วยงานสื่อสารองค์กร (Corporate Communication)
คอยดูแลให้ ข้ อ มูล และตอบข้ อ ซัก ถาม ซึ่ง ปตท.สผ. มี ขัน้ ตอนที่ ชัด เจนในการเปิ ด เผยข้ อ มูล ต่อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ
สารสนเทศที่ สํ าคัญ ของ ปตท.สผ. ประกอบด้ วย ข้ อมูล ทางการเงิ น และข้ อมูล ที่ ไ ม่ใ ช่
ทางการเงิน ในปี 2556 การเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนัน้ ได้ ผ่านการสอบ
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ทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิ ดเผยแก่ผ้ ูถือหุ้น โดย
คณะกรรมการ ปตท.สผ. รายงานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ รายงานทางการเงิ น ในรายงานประจํ า ปี ด้ ว ย
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้ เปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสฉบับก่อนสอบทาน และงบการเงินประจําปี ฉบับก่อน
ตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นและนักลงทุนได้ รับข้ อมูล
ทางการเงินที่รวดเร็ วยิ่งขึ ้น ซึ่งข้ อมูลก่อนและหลังการสอบทาน/ตรวจสอบไม่มีผลแตกต่างที่มีสาระสําคัญ
แต่อย่างใด สําหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนัน้ ปตท.สผ. ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการและการบริ หาร
ความเสี่ยง นอกจากนี ้ ยังมีการรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีไว้ ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ด้ วย
ข้ อมูลต่าง ๆ ของ ปตท.สผ.ที่ได้ เปิ ดเผยผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ สาธารณชน
รวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ ว จะเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษทันที
เช่นงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
ต้ น นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้ มีจดั ให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลที่สําคัญอื่น ๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งได้ ปรับปรุ งให้ ทนั สมัย
เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถรับข้ อมูลข่าวสารได้ ทนั ต่อเหตุการณ์ เข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวกและ
ได้ รับประโยชน์ มากที่ สุดประกอบด้ วยข้ อมูลสํ าคัญ ๆ อาทิเ ช่น ข้ อมูลเกี่ ยวกับโครงการสํ ารวจและผลิ ต
ปิ โตรเลียมและโครงการลงทุน ผลการดําเนินงานที่นําเสนอต่อนักวิเคราะห์รายไตรมาสรวมทังเผยแพร่
้
ภาพ
และเสียงผ่านทางเว็บไซต์ (Webcast) กําหนดการกิจกรรมพบนักลงทุนและเอกสารนําเสนอข้ อมูลราคา
หลักทรัพย์ลา่ สุดและย้ อนหลังรายชื่อของนักวิเคราะห์ซึ่งออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ปตท.สผ.
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรายงานด้ านความมัน่ คง อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งรวมไว้ ใน
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจําปี เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ในปี 2556 ปตท.สผ. ได้ จัด ทํ า วารสารนั ก ลงทุ น รายไตรมาส ภายใต้ ชื่ อ
Explorer’s Journal ซึ่งรวบรวมข้ อมูลเกี่ ยวกับผลประกอบการไตรมาสล่าสุด ความคืบหน้ าของโครงการ
หลัก การกํากับดูแลกิจการที่ดีการบริ หารจัดการสู่ความยัง่ ยืน และกิจกรรมที่สําคัญในช่วงเวลานัน้ รวมทัง้
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม โดยวารสารดังกล่าวได้ จดั ทําเป็ น 2 ภาษาและจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นที่สนใจ พร้ อมทังเผยแพร่
้
ในเว็บไซต์ ถือเป็ นการเพิ่มช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถรับข้ อมูลข่าวสารของ
บริ ษัทได้ อย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์อีกช่องทางหนึง่
ในรอบปี 2556 ปตท.สผ. ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จํานวน
37 เรื่ อง และจัดกิจกรรมเพื่อพบและให้ ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ สรุ ปได้
ดังนี ้
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กิจกรรม
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshow) ทังในและต่
้
างประเทศ
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst meeting)
การให้ ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ตอ่ วัน
งาน OpportunityDay (จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้ าชมพื ้นที่ดําเนินงานของ ปตท.สผ. (Site Visit)

จํานวน / ครัง้
20
4
4 (โดยเฉลี่ย)
4
6

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทยังเข้ าร่ วมงานกับตลาดหลักทรั พย์ฯ เพื่ อพบ
นักลงทุนรายย่อยเช่น งาน Money Expo และ งาน SET in the City เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังได้ พบกับ
นักลงทุนเพื่อให้ ข้อมูล (Company Visit) และประชุมทางโทรศัพท์ (Conference call) อย่างสมํ่าเสมอ
ตลอดปี 2556 จํ านวนกว่า 70 ครั ง้ ทัง้ นี ้ ในงานประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2556 บริ ษัท ได้ จัดให้ มี
นักลงทุนสัมพันธ์ให้ ข้อมูลและตอบข้ อซักถามแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ปตท.สผ. ซึ่งถื อเป็ นการเพิ่ม
ช่องทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลของ ปตท.สผ. แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีกด้ วย
ปตท.สผ. กํ าหนดให้ กรรมการ ผู้บริ ห ารตัง้ แต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึน้ ไปผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัด การใหญ่ ส ายงานบัญ ชี ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้จัด การใหญ่ สายงานการเงิ น และกลยุ ท ธ์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีกลาง และผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงิน รายงานการมีส่วนได้ เสียทังของ
้
ตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องโดยไม่ชกั ช้ าเมื่อเกิดกรณีดงั กล่าวโดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งรายงาน
การมีส่วนได้ เสียดังกล่าวให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ
นับแต่วนั ที่ ปตท.สผ. ได้ รับรายงาน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. กํ าหนด ซึ่งสอดคล้ องกับ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน
ปตท.สผ. ได้ เปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ ของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง และ
จํานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละคนเข้ าร่วมการประชุมไว้ ภายใต้ หวั ข้ อ 8 แล้ ว โดยมีรายงานของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่ อ งแต่ล ะคณะถึ ง การทํ า หน้ า ที่ ภ ายใต้ หัว ข้ อ 9.18 และเปิ ด เผยนโยบายการจ่ า ยค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงไว้ ภายใต้ หวั ข้ อ 8.4
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่ งใส
ซึ่งเป็ นส่วนสํ าคัญของการกํ ากับดูแลกิจการที่ ดีและจริ ยธรรมธุรกิจมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่ จะ
ทุม่ เทในการดําเนินการอย่างดีที่สดุ
9.1.3.2 นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุน สัม พัน ธ์ รั บผิ ดชอบในการสื่ อสารข้ อมูล ข่าวสาร ที่ ส ะท้ อนมูล ค่าที่ แท้ จ ริ ง ของ
ปตท.สผ. ให้ แก่ นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัว่ ไป ตามระเบียบข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
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ก.ล.ต. รับผิดชอบในการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั นักวิเคราะห์และผู้ลงทุน รวมถึงเสริ มสร้ างภาพลักษณ์และ
ทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน โดยการประสานงานและให้ คําปรึ กษาเกี่ ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ แก่ผ้ บู ริ หาร
ของ ปตท.สผ. ซึง่ นักลงทุนหรื อผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้ 3 วิธี ดังนี ้
(1) ทางโทรศัพท์: +66-2537-4675, +66-2537-4075, +66-2537-7347,
+66-2537-5746 และ +66-2537-5517
(2) ทาง e-mail: ir@pttep.com
(3) ทางโทรสาร: +66-2537-4444 และ +66-2537-4467
9.1.4 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการปตท.สผ. มีหน้ าที่ตามที่ปรากฏในข้ อ 8.1.2 โดยมีบทบาทที่สําคัญในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
(1) การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการเป็ นผู้ตดั สินใจเกี่ ยวกับนโยบายการดําเนินงาน วิสัยทัศน์ พนั ธกิจค่านิยม
แผนงาน งบประมาณ ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาองค์กร ให้ สอดคล้ องและตอบรั บกับสภาวะทางธุรกิ จที่
เปลี่ยนแปลงไป ให้ คําแนะนํากับฝ่ ายจัดการในการบริ หารงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ ปตท.สผ.
คือ เติบโต รุ่งเรื อง มัน่ คง ยัง่ ยืน สง่างาม
(2) การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กําหนดให้ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม
ปตท.สผ. เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของกลุ่ม ปตท.สผ. ยึ ด ถื อ ปฏิ บัติ เ ป็ น วิ ถี ท างชี น้ ํ า
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้ มี ม าตรฐาน โปร่ ง ใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จริ ย ธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยดูแ ลสิ ทธิ ข องผู้มี ส่ วนได้ เ สี ย ให้ ไ ด้ รั บประโยชน์ ต่าง ๆ ตามส่ว นด้ ว ยความเป็ น ธรรม
เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และการยอมรับโดยทัว่ ไป และ ได้ จดั ให้ มีหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็ นหน่วยงานกลาง
ในการดูแลในเรื่ องนี ้
(3) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการปตท.สผ. ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของระบบการควบคุม ภายในและ
การตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้ กลุ่ม ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้ อง
กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายตรวจสอบทําหน้ าที่
สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในเป็ นระยะ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ กลุ่ม ปตท.สผ. บรรลุวตั ถุประสงค์ด้านการดําเนินงาน การรายงาน และการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้บริ หาร นักลงทุน และ ผู้มีส่วน
ได้ เสียอื่ น ๆ ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ปตท.สผ. จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้ อมของการควบคุมที่เหมาะสม การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบ
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ต่อวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สารสนเทศและการสื่อสารทังภายในและภายนอกที
้
่
เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทังการติ
้
ดตามและประมวลผลอย่างสมํ่าเสมอ
(4) การบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มี หน้ าที่ กํากับดูแ ลให้ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่จะเป็ น
อุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท
กําหนดนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ยง กํากับดูแลและสนับสนุนให้ การบริ หารความเสี่ยงของกลุ่ม
ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเสี่ยงที่มีนยั สําคัญทังในระดั
้
บองค์กรและระดับโครงการ กําหนด
แผนการดําเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้
ถึงระดับที่ ยอมรั บได้ พร้ อมทัง้ รายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ
และทันท่วงที
(5) การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการปตท.สผ. เป็ นผู้กําหนดเครื่ องมือในการบริ หารจัดการเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจ
ว่ามีการบริ หารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิ ภาพและโปร่ งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มปตท.สผ. โดย
ดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการบริ หารจัดการ และหากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใด จะไม่ร่วมพิจารณาหรื องดออกเสียงในเรื่ องนัน้ รวมถึงกําหนดให้ มีการเปิ ดเผยใน
เรื่ องดังกล่าวอย่างครบถ้ วนซึง่ ได้ กําหนดเรื่ องนี ้ไว้ ในจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ยึดถือปฏิบตั เิ ป็ นมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
(6) การกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ที่
เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ในทุกพื ้นที่ที่กลุ่มปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้ กลุ่ม ปตท.สผ.
มี ก ารกํ า กั บ ดูแ ลการปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
การปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ อย่างเหมาะสมซึ่งเป็ นกลไกที่สําคัญที่ จะช่วยให้ ทุก ๆ กระบวนการและขันตอน
้
การทํางานของกลุม่ ปตท.สผ. มีความถูกต้ องและรอบคอบ รวมทังส่
้ งเสริ มให้ บริ ษัทสามารถดําเนินงานตาม
แผนกลยุ ท ธ์ แ ละบรรลุ เ ป้า หมายทางธุ ร กิ จ ได้ โดยคณะกรรมการปตท.สผ. ได้ กํ า หนดให้ ฝ่ ายกํ า กั บ
การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์เป็ นหน่วยงานกลางดูแลในเรื่ องนี ้
9.2

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ แต่งตังกรรมการที
้
่มีความรู้ความชํานาญที่เหมาะสมเป็ นคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่ องในด้ านต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กําหนดไว้ เพื่อช่วยศึกษาและกลัน่ กรองรายละเอียด
ของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องแต่ละคณะรับผิดชอบ และได้ กําหนด คุณสมบัติ วาระการ
ดํารงตําแหน่ง และขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องไว้ อย่างชัดเจน ในระเบียบ
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ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องแต่ละคณะ โดยมีสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บรรษัทภิ บาลต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิส ระทัง้ หมด ในขณะที่ สมาชิ กของคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ ประธานกรรมการจะไม่
เป็ นประธานหรื อสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องทุกคณะ อี กทัง้ ยังกํ าหนดให้ กรรมการอิ สระเป็ น
ประธานของแต่ละคณะด้ วย ยกเว้ นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทังนี
้ ้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องจะ
รายงานผลการประชุมของแต่ละครัง้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อทราบอย่างสมํ่าเสมอ และ
รายงานการทําหน้ าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 และรายงานประจําปี เป็ นประจําทุกปี
ปั จจุบนั ปตท.สผ. มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องจํานวน 5 คณะ ประกอบด้ วย (1) คณะกรรมการ
บรรษัทภิ บาล (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน(4) คณะกรรมการ
สรรหา และ (5) คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ รายชื่ อ กรรมการ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบ จํ านวนครั ง้ การประชุม และจํ านวนครัง้ ที่ กรรมการแต่ละคนเข้ าประชุม รวมทังรายงาน
้
การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องทุกคณะและรายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องในข้ อ 8.1.3
และ 8.1.7 ตามลําดับ
9.3

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด
9.3.1
การสรรหากรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เมื่อตําแหน่งกรรมการของ ปตท.สผ. ว่างลง คณะกรรมการสรรหามีหน้ าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคล
ที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการโดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ ง เป็ นบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รวบรวมผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและ
ความเชี่ ยวชาญในด้ านต่าง ๆ ที่ จะเป็ นประโยชน์ ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิ จไว้ อย่างครบถ้ วน รวมทัง้ ขอรั บ
ข้ อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อประกอบการพิจารณาด้ วย โดยจะให้ ความสําคัญต่อผู้ที่มี
ทัก ษะ ประสบการณ์ วิ ช าชี พ คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ค ณะกรรมการยั ง ขาดอยู่ และที่ มี
ความจําเป็ นอย่างยิ่งต่อธุรกิจการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมของ ปตท.สผ. ก่อนเป็ นลําดับต้ น และเพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีความสมบูรณ์และเป็ นประโยชน์สงู สุดของ ปตท.สผ. รวมทัง้
คํานึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาทํ าหน้ าที่ ส รรหากรรมการโดยพิ จ ารณาจากผู้ที่ มี คุณ สมบัติ ที่ เ ป็ นประโยชน์ และ
เหมาะสมกับกลุม่ ปตท.สผ. ดังมีรายละเอียดตามหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ
การเลื อกตังกรรมการทดแทนกรรมการที
้
่ ออกจากตําแหน่งเมื่อครบวาระ ต้ องได้ รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ดังนี ้
(1)
คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการ
ปตท.สผ. และเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอี กครัง้ หนึ่งก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้
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ทังนี
้ ้ เป็ นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการได้ ปตท.สผ. จึงได้ เพิ่มช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้ าได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคมของทุกปี โดยได้ แจ้ งให้ ผ้ ลู งทุน
ทราบผ่านช่องทางการแจ้ งข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยมี
หลักเกณฑ์การให้ ผ้ ถู ื อหุ้นเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้ าพร้ อมทังแบบเสนอชื
้
่อกรรมการ แสดงอยู่บนเว็บไซต์
ของบริ ษัทด้ วย
(2) ในกรณีที่จํานวนบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการมีไม่เกินกว่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงได้ รับการเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังบุ
้ คคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุก
คน โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตังเป็
้ นรายบุคคล และต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมาก
(3) ในกรณีที่จํานวนบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ มีจํานวนเกินกว่าจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงได้ รับการเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ ูถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่ อเลือกตังบุ
้ คคลผู้ได้ รับการเสนอชื่ อ
เป็ นกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ ไม่เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงได้ รับการเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ และให้ บุคคลซึ่ง
ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
การเลื อ กตัง้ กรรมการทดแทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า งในกรณี อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ นื่ อ งมาจากการครบวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกตังกรรมการแทนตํ
้
าแหน่งที่ว่างได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าสามในสี่ของจํานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่ ทังนี
้ ้ บุคคลที่เข้ ามาเป็ นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระ
เดิมที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ออกไป
สําหรับการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ คณะกรรมการสรรหาจะ
พิจารณาจากผู้ที่มีทกั ษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัตเิ ฉพาะในด้ านต่าง ๆ ที่มีความจําเป็ นอย่างยิ่งและ
เป็ นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจการสํ ารวจและผลิตปิ โตรเลี ยมต่อ ปตท.สผ. รวมทัง้ คํานึงถึงโอกาสที่ อาจมี
ปั ญหาในเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ด้ วย และต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ดังมีรายละเอียดตามหัวข้ อ 9.4.2
9.3.2

การสรรหาผู้บริ หาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ รับมอบอํ านาจให้ เป็ นผู้พิจารณาบรรจุ
และแต่งตังบุ
้ คคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ ปตท.สผ. ลงในตําแหน่งบริ หาร
ได้ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลและรายงานให้ คณะกรรมการ
ปตท.สผ. ทราบ ยกเว้ นในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึน้ ไป ต้ องได้ รับอนุมัติจ ากคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ซึ่งในกรณี สรรหาและบรรจุบคุ คลจากภายนอกลงตําแหน่งบริ หารจะต้ องผ่านการสัมภาษณ์ โดย
คณะกรรมการสัมภาษณ์ด้วย ทังนี
้ ้ สําหรับการแต่งตังหั
้ วหน้ าหน่วยงานระดับบริ หารเกี่ยวกับการตรวจสอบ
จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
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9.4

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
9.4.1 การพัฒนากรรมการ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ปตท.สผ. ได้ กําหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ประกอบด้ วย

(1) การรั บฟั งการบรรยายสรุ ปโดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ กับ
ผู้บริ หารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ความรู้ และเทคนิคเกี่ยวกับ
การสํ ารวจและผลิตปิ โตรเลี ยมกฎระเบียบที่ เ กี่ ยวข้ องการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิ จของ
ปตท.สผ. และข้ อมูลที่จําเป็ นและเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้ าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) การได้ รั บ คู่มื อ กรรมการซึ่ ง ประกอบด้ ว ยข้ อ มูล สํ า คัญ เช่ น แผนกลยุท ธ์ ก ฎระเบี ย บที่
เกี่ ย วข้ อ งการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม ปตท.สผ. เป็ น ต้ น เพื่ อ ประโยชน์ ต่อ
การปฏิ บัติห น้ า ที่ ข องกรรมการและมี ก ารปรั บ ปรุ ง คู่มื อ กรรมการให้ ทัน สมัย อยู่เ สมอ เพื่ อ ใช้ อ้ า งอิ ง ใน
การปฏิบตั งิ านของกรรมการ
กรรมการใหม่ที่เข้ าร่ วมปฐมนิเทศจะต้ องประเมินประสิทธิภาพการจัดปฐมนิเทศ เพื่อนําผลไปปรับปรุ ง
ในครั ง้ ต่อไปด้ วย นอกจากนี ้ กรรมการที่ ไ ด้ รับเลื อกตัง้ เป็ นประธานกรรมการ จะได้ รั บฟั ง การบรรยาย
เกี่ ยวกับการทําหน้ าที่ประธานกรรมการอย่างมีประสิทธิ ภาพ และวิธีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
และผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้ วย
การอบรมของกรรมการ
ปตท.สผ. มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ความเข้ าใจในหน้ าที่กรรมการ
และธุรกิจอยู่เสมอ และ ปตท.สผ. สนับสนุนให้ กรรมการทุกคนได้ ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่ อเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับการทําหน้ าที่กรรมการเสมอมา โดยในปี 2556 มีกรรมการเข้ ารับการอบรม 10 คน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
นายไมตรี ศรี นราวัฒน์

หลักสูตร
• การสัมมนาในหัวข้ อ The 2nd National Director Conference 2013: “Board
Leadership Evolution” ของ IOD
• Infrastructure in A Market Economy ของ Harvard Kennedy School
• Successful Formulation & Executive of Strategy (SFE 9/2013) ของ IOD

นางวรานุช หงสประภาส

• How to develop a Risk Management Plan (HRP 4/2013) ของ IOD
• Risk Management Committee Program (RMP 1/2013) ของ IOD

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

• การอบรมหลักสูตรนักบริ หารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่ นที่ 5 ของ
ศาลปกครอง
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หลักสูตร
• การสัมมนาในหัวข้ อ “The Aerotropolis Strategy and Thailand’s Competitiveness"
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

พลเอกพรชัย กรานเลิศ

Role of the Compensation Committee (RCC 17/2013) ของ IOD

พลเอกวรวัฒน์อินทรทัต

Role of the Compensation Committee (RCC 17/2013) ของ IOD

นายอําพน กิตติอําพน

หลักสูตรนักบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่ น
ที่ 1 ของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล

หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 3/2556 ของสถาบันวิทยาการ
พลังงาน

นายมนัส แจ่มเวหา

Role of Chairman Program (RCP 32/2013) ของ IOD

นายณัฐชาติ จารุจินดา

หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 3/2556 ของสถาบันวิทยาการ
พลังงาน

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 3/2556 ของสถาบันวิทยาการ
พลังงาน

ปั จจุบนั มี กรรมการบริ ษัท ที่ เข้ ารั บการอบรมในหลักสูตรที่เ กี่ ยวกับการปฏิบัติห น้ าที่ กรรมการ
(Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย) รวมจํานวน 11 คน และ 1 คน ตามลําดับ จากกรรมการทังหมด
้
15 คน
และ ปตท.สผ. ได้ สมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ให้ กรรมการทุกคน
เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ขา่ วสารและเพิ่มเติมความรู้ และในทุกครัง้ ที่ ปตท.สผ. ได้ รับเอกสารแจ้ งการอบรม
หรื อ เอกสารประกอบการอบรมที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับคณะกรรมการ ปตท.สผ. จะนํ าส่ ง ข้ อมูล ดัง กล่า วให้ แ ก่
กรรมการทราบเพื่อศึกษาต่อไป ทังนี
้ ้ มีรายละเอียดการเข้ ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการ
บริ ษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 1
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังได้ เ ชิ ญวิทยากรมาแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นและบรรยาย 2 ครั ง้ เพื่ อ
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจด้ านต่าง ๆ ให้ แก่กรรมการโดยในปี 2556 ได้ เชิญ Mr. Ronald Paul Kies,
Senior Reservoir Engineer กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจมาบรรยายเกี่ยวกับ Shale Oil และ Shale
Gas ให้ แก่คณะกรรมการและ Mr. Ganesan Kolandevelu, Executive Director, KPMG Phoomchai
Business Advisory Limited มาบรรยายในหัวข้ อ“Fraud Challenges for the Oil and Gas Industry”
ให้ แก่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและ ปตท.สผ. ยังมีการแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับแนวปฏิบตั ิที่ดีตาม
การกํากับดูแลกิจการที่ดีให้ กบั กรรมการอยูเ่ สมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้ าใจด้ วย
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9.4.2 การพัฒนาและแผนการสืบทอดงานผู้บริ หาร
ปตท.สผ. มี การประเมินศักยภาพของผู้บริ หารโดยใช้ ศูนย์ ประเมินความพร้ อม (Assessment
Center) และนําผลประเมินที่ได้ มาเปรี ยบเทียบกับ PTTEP Management Success Profile ซึ่งประกอบด้ วย
Competency, Personal Attribute, Organization Knowledge และ Experience ผู้บริ หารแต่ละรายจะ
ได้ รับแจ้ งผลการประเมินและจัดทําแผนพัฒนาร่ วมกับผู้บงั คับบัญชาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริ หารและ
ความเป็ นผู้นําองค์กร
นอกจากนี ย้ ังมี การจัดทํ าแผนสื บทอดตํ าแหน่งบริ หาร (Succession Planning) เพื่ อทดแทน
ตําแหน่งที่วา่ งลงจากการเกษี ยณอายุและบรรจุลงโครงสร้ างองค์กรใหม่ตามแผนขยายกิจการของบริ ษัททัง้
ในและต่างประเทศ โดยมีคณะกรรมการกํ ากับดูแลและพัฒนาผู้บริ หาร (Career Review Board) เป็ น
ผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเป็ นผู้สืบทอดตําแหน่งดังกล่าว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ต้องการตามตําแหน่งงานนัน้ และเมื่อได้ รายชื่อสรุ ปผู้สืบทอดตําแหน่ง
งานนัน้ ๆ แล้ ว บริ ษัทฯจะมีการกําหนดแผนพัฒนารายบุคคลทังระยะสั
้
นและระยะยาวเพื
้
่อให้ ผ้ ทู ี่เป็ นผู้สืบ
ทอดตําแหน่งนัน้ ๆ มีความพร้ อมที่จะดํารงตําแหน่งได้ ตามกําหนดเวลาที่ต้องการ
9.4.3 แผนสืบทอดงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปตท.สผ. มีการกําหนดแผนสืบทอดตําแหน่งของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ เพื่อให้ บริ ษัทมีความพร้ อมหากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ หรื อครบวาระการดํารงตําแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรื อผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่อง
ในการบริ หารจัดการบริ ษัท โดยมีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการ ดังนี ้
(1)
ปตท.สผ. ร่ วมกับคณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management
Committee: PTTGMC) จัดโปรแกรมพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงของกลุ่ม (Group Leadership Development
Program: GLDP) โดยมุ่งเน้ นกลุ่มผู้บริ หารที่มีศกั ยภาพสูงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไปในกลุม่
ปตท. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรี ยมความพร้ อม เพื่อที่จะเข้ ารับการคัดเลือกให้ สืบทอดตําแหน่ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ของบริ ษัทในกลุ่มปตท. ทังนี
้ ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ของ ปตท. สผ. เป็ นกรรมการของคณะ PTTGMC ดังกล่าวด้ วย
(2)
คณะกรรมการจั ด การของ ปตท. ในฐานะที่ ปตท. เป็ นผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ จ ะเป็ น
ผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมจากกลุ่มผู้บริ หารที่มีศกั ยภาพสูงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ ขึ น้ ไป (ตามข้ อ 1) และนํ า เสนอรายชื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ปตท. พิ จ ารณาคัด เลื อ กผู้ ที่ มี
ความเหมาะสมที่สดุ เพื่อมาดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปตท.สผ.
(3)
คณะกรรมการสรรหาปตท.สผ. พิจารณาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมจากผู้บริ หารที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมและรับข้ อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ตามข้ อ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา
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ด้ วยโดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์
ต่อ ปตท.สผ. การมี ผลประโยชน์ ขดั แย้ งกัน (Conflict of Interest) และวิสยั ทัศน์ในการนําพาบริ ษัทให้
เจริ ญเติบโตได้ ตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ กําหนดไว้
(4)
คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ ส มควรได้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการสรรหาต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณาแต่งตังต่
้ อไป
9.5

อํานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(1) อํานาจหน้ าที่ภายใต้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่มีอํานาจลงชื่อเป็ นสําคัญเพื่อผูกพันบริ ษัทกับ
บุคคลภายนอกแทนบริ ษัท (ข้ อ 9 วรรคหกของข้ อบังคับซึง่ จดทะเบียนไว้ ที่กระทรวงพาณิชย์แล้ ว)
(2) อํานาจหน้ าที่ภายใต้ มติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มอบอํ านาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กระทําการแทนบริ ษัทในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัท การประกอบกิจการปิ โตรเลียมตามสัมปทานปิ โตรเลียม หรื อสัญญาต่าง ๆ ของบริ ษัทและกิจการ
อื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษัท เป็ นผู้รักษาการและมีอํานาจในการดําเนินการตามระเบียบของ ปตท.สผ.
ได้ แก่ ระเบียบการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2555 ระเบียบการบริ หารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.
2548 ระเบียบการจัดหาพัสดุทวั่ ไป พ.ศ. 2556 และระเบียบการจัดหาเพื่อการประกอบธุรกิจสํ ารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียม พ.ศ.2556โดยให้ ใช้ วิธีปฏิบตั ิเช่นเดียวกับบริ ษัทเอกชนอื่ น ๆ ที่ ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม
และให้ คํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ รวมถึงการมอบอํานาจ โดยผู้รับมอบอํานาจ หรื อผู้รับมอบ
อํานาจช่วงทุกช่วงต้ องไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ใน
ลักษณะใด ๆ กับ ปตท.สผ. หรื อบริ ษัทย่อยในการใช้ อํานาจดังกล่าว

9.6

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม
ปตท.สผ. จัดตังบริ
้ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วมขึ ้นเพื่อดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมเป็ น
หลัก เนื่องจากบริ ษัทมีการขยายกิจการทังในประเทศและต่
้
างประเทศอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทจึงมีความจําเป็ น
ต้ อ งจัด ตัง้ บริ ษั ท ย่ อย และ/หรื อ บริ ษัท ร่ ว มขึ น้ ตามภู มิ ภ าคที่ เ ข้ าไปลงทุน เพื่ อ ความสะดวก คล่ อ งตัว
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งาน และเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่ ง ขัน กับ บริ ษัท นํ า้ มันนานาชาติ
โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น บทบังคับของกฎหมาย โครงสร้ างทางการเงิน ภาษี อากร และการบริ หาร
ความเสี่ยง เป็ นต้ น
สําหรับนโยบายการบริ หารบริ ษัทย่อยนัน้ ปตท.สผ. มีนโยบายบริ หารบริ ษัทย่อยในรู ปบริ ษัทเดียว
โดยกําหนดให้ บริ ษัทย่อยมีการดําเนินธุรกิจตามนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ ของ ปตท.สผ. มีผ้ บู ริ หารและ
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พนักงาน ปตท.สผ. เป็ นผู้ดําเนินการหลัก มี การบริ หารจัดการและกํ ากับดูแลอย่างเป็ นระบบในลักษณะ
เดียวกับ ปตท.สผ. ส่วนการบริหารบริ ษัทร่วม ปตท.สผ. จะแต่งตังตั
้ วแทนเข้ าไปร่ วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
และ/หรื อคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกันโยบายและแผนการดําเนินงาน โดยการ
บริ ห ารจัดการบริ ษั ทย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มของ ปตท.สผ. ยึ ดถื อ ตามหลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
จริ ยธรรมธุรกิ จของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่ อให้ การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมี ประสิทธิ ภาพ โปร่ งใส เป็ นธรรม
บรรลุผลการดําเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้
สํ าหรับการพิจารณาแต่ง ตังกรรมการบริ
้
ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมนัน้ ปตท.สผ. ดําเนินการ
แต่งตังผู
้ ้ บริ หารของกลุ่ม ปตท.สผ. ในระดับฝ่ ายขึ ้นไป จํานวน 1-3 คน เข้ าเป็ นกรรมการ และเพื่อให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายของประเทศที่เข้ าไปลงทุนจะมีการแต่งตังกรรมการท้
้
องถิ่น (Local Director) ที่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตามกฎหมายเป็ นกรรมการบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม ภายใต้ นโยบายและการกํ ากับดูแ ล
ของ ปตท.สผ. เพื่อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทย่อยเป็ นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
ของ ปตท.สผ. โดยปตท.สผ. จะพิจารณามอบอํานาจการบริ หารจัดการ (Delegation of Authority and
Signatories) ให้ กบั บริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างคล่องตัว เช่นเดียวกับ
แนวปฎิบตั ิทวั่ ไปของบริ ษัทชันนํ
้ าในธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม และเพื่อให้ ปตท.สผ. ติดตาม กํ ากับ
การดํ าเนิ น งานของบริ ษัท ย่อยและ/หรื อบริ ษัท ร่ วมอย่างมี ประสิท ธิ ภ าพจึง กํ าหนดให้ มี การรายงานผล
การดําเนินงานต่อ ปตท.สผ. เป็ นรายไตรมาส ด้ วย
9.7 การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ และจํานวนบริ ษัทที่กรรมการแต่ ละคน
ไปดํารงตําแหน่ ง
ปตท.สผ. กํ าหนดให้ กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี ซึง่ ตามข้ อบังคับบริษัทกําหนดให้ มีไม่เกิน 15 คน ทําให้ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ
3 ปี และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ กําหนดให้ กรรมการ (รวมถึงกรรมการอิสระด้ วย) มีวาระการดํารง
ตําแหน่งไม่เ กิ น 3 วาระติดต่อกัน (เริ่ มนับตังแต่
้ ปี 2549 รวมแล้ วสูงสุดไม่เกิน 9 ปี ) เพื่ อให้ ปตท.สผ. มี
โอกาสเลื อ กใช้ ก รรมการที่ มี คุณ สมบัติ ต่า ง ๆ ได้ เ ต็ ม ที่ ต ามความเหมาะสม และเพื่ อ ประโยชน์ สูง สุ ด
นอกจากนี ้ เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับประโยชน์จากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่กรรมการสั่งสมมา
ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่ง บริ ษัทจึงไม่ได้ กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการที่เข้ มงวดเกินไป
(เช่น 2 วาระหรื อไม่เกิ น 6 ปี ) เพื่ อให้ คณะกรรมการสรรหาได้ มีโอกาสพิ จารณาบุคคลที่ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่สดุ มาดํารงตําแหน่งกรรมการ อันจะทําให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ทังบริ
้ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมด้ วย
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้ กําหนดส่วนประกอบสํ าคัญในการพิจารณาคุณสมบัติคือจํ านวนบริ ษัท
จดทะเบียนอื่นที่กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารอยู่ไม่ควรเกิน 4 บริ ษัทโดยข้ อมูลการดํารง
ตําแหน่งกรรมการที่บริ ษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนจะเปิ ดเผยในเอกสารแนบ 1 ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั ไม่มีกรรมการ
คนใดที่ ดํารงตํ าแหน่ ง กรรมการหรื อผู้บ ริ หารในบริ ษั ท จดทะเบียนเกิ น 4 บริ ษั ท สํ า หรั บวาระการดํารง
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ตําแหน่ง ของกรรมการเฉพาะเรื่ อง ได้ แ ก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี
9.8

การแยกตําแหน่ งประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่
รวมทัง้ การกําหนดอํานาจหน้ าที่
ประธานกรรมการกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่เลือกตังจากกรรมการซึ
้
่ง
เป็ นคนละบุคคลกันเสมอและประธานกรรมการไม่ได้ ร่วมในการบริ หารงานปกติประจํ าวันโดยเป็ นการ
แบ่งแยกหน้ าที่ด้านนโยบาย การติดตามประเมินผล และการบริ หารงานปกติประจําวันออกจากกันประธาน
กรรมการมีภาวะผู้นําและบทบาทหลักในการกํากับดูแลให้ การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการกําหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้ าที่ความรับผิดชอบขอคณะกรรมการ
บริ ษั ท ร่ ว มกั บ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จัด การใหญ่ ทํ า หน้ า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพและดูแลให้ กรรมการยึดถือปฏิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.ในขณะที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบการบริ หารจัดการบริ ษัทภายใต้ กรอบอํ านาจที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ นอกจากนี ้
ประธานกรรมการไม่ดํารงตําแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องซึ่งกํ าหนดไว้ อย่างชัดเจนในระเบียบ
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องทุกคณะเพื่อให้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ และการปฏิ บตั ิงานอย่างชัดเจนและ
เหมาะสมด้ วย
9.9

ความเป็ นอิสระของประธานกรรมการ
ปตท.สผ. กําหนดให้ ความเป็ นอิสระเป็ นปั จจัยที่สําคัญอันดับแรกในการเลือกตังประธานกรรมการ
้
หากไม่มี ผ้ ูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดัง กล่าวให้ พิจารณาจากกรรมการคนอื่ น ๆ ซึ่ง ประธานกรรมการคน
ปั จจุบนั เป็ นกรรมการอิสระและได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่การเป็ นประธานได้ อย่างเป็ นอิสระดีมาก โดย ปตท.สผ. ได้
กําหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทังคณะด้
้
วย เพื่อเป็ น
แนวทางในการปรับปรุงการทํางาน รวมทังเพื
้ ่อเป็ นการตรวจสอบการทําหน้ าที่ของประธานกรรมการ โดยนํา
ผลคะแนนที่ ได้ จ ากการประเมิ นเปิ ดเผยไว้ ใ นแบบ 56-1 และรายงานประจําปี ด้วย รายละเอียดของผล
ประเมิ นประธานกรรมการปรากฏในหัวข้ อรายงานการกํ ากับดูแลกิ จ การที่ ดี เรื่ อง การประเมิน ผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ ปตท.สผ.นอกจากความเป็ นอิสระของประธานกรรมการแล้ ว กรรมการทุกคน
มี ความเป็ น อิ ส ระในการแสดงความเห็ น ต่อ การดํา เนิน งานของบริ ษัท ทัง้ ในการประชุม คณะกรรมการ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง และการปฏิบตั ิงานในเวลาอื่น ๆ ด้ วย เพื่อกํากับดูแลให้ การดําเนินการของฝ่ าย
จัดการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้ อง โปร่งใส และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
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9.10 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัทอื่นของประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร
ปตท.สผ. ตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ และผู้บริ หารจะได้ รับจากการเป็ นกรรมการที่หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตามเพื่อให้ มีเวลาในการทํางาน
ให้ กับ ปตท.สผ. ได้ อย่ า งเต็ม ที่ จึ ง กํ า หนดไว้ ใ นการกํ า กับดูแ ลกิ จ การที่ ดีแ ละจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของกลุ่ม
ปตท.สผ. ให้ ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บริ หารและกรรมการผู้จัด การใหญ่ และผู้บ ริ หารสามารถรั บตํ า แหน่ ง
กรรมการที่บริ ษัทอื่นหรื อองค์กรอื่น (ซึ่งมิใช่ธุรกิจของตนหรื อครอบครัว) ได้ ตามความจําเป็ นและไม่ทําให้
เสียการงานของปตท.สผ. โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้มีอํานาจอนุมตั ิก่อนและต้ องไม่นําเอาปตท.สผ. หรื อ
ตําแหน่งของตนในปตท.สผ. ไปพัวพันกับกิ จการนัน้ ๆ โดยผู้บริ หารที่ ปตท.สผ. มอบหมายให้ ไ ปเป็ น
กรรมการในองค์กร หรื อคณะใด ๆ ในธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมหรื อที่เกี่ยวข้ องโดยตรง ผลตอบแทนที่
ได้ รับให้ เป็ นของ ปตท.สผ. หากได้ รับมอบหมายให้ ไปปฏิ บตั ิงานแทน ปตท.สผ. ในกรณี อื่น ให้ ผ้ ูบริ หาร
สามารถรับค่าตอบแทนจากการนันได้
้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริ ษัทอื่นของผู้บริ หารแต่ละ
คนได้ เปิ ดเผยในเอกสารแนบ 1
9.11 การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ปตท.สผ. ให้ ความสํ า คัญ กั บ การป้ อ งกั น ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ โ ดยดู แ ลไม่ ใ ห้ เกิ ด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการบริ หารจัดการ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กับผู้มีส่วนได้ เสียว่า ปตท.สผ.
มีการบริ หารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่ งใส โดยกําหนดอยู่ในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริ ยธรรมธุรกิจของกลุม่ ปตท.สผ. ซึง่ มีหลักการที่สําคัญดังนี ้
(1) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน กระทําการใดๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของปตท.สผ. เป็ น
สําคัญ และไม่เกี่ยวข้ องในกิจกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2) กรรมการ ผู้บริ ห าร และพนัก งาน ต้ อ งทบทวนและเปิ ด เผยรายการความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ให้ บริ ษัททราบ
(3) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใด จะไม่ร่วมในการพิจารณาหรื อ
ออกเสียงในเรื่ องนัน้ รวมถึงมีการเปิ ดเผยในเรื่ องดังกล่าวอย่างครบถ้ วน
(4) กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งาน ยึ ด ถื อปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและหลัก เกณฑ์ ที่ ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ กําหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทังนี
้ ้ ปตท.สผ. ได้ กําหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ งของผลประโยชน์ดงั นี ้
(1) กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้ องทางการ
เงิ น และ/หรื อความสัม พันธ์ กับบุคลภายนอกอื่ น ๆ ซึ่ง จะส่ง ผลให้ ปตท.สผ. ต้ องเสี ยผลประโยชน์ หรื อ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อขัดขวางการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
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(2) กรรมการผู้บริ หาร และพนักงานที่มีส่วนได้ เสียซึ่งอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใน
กระบวนการเสนอว่า จ้ าง คัดเลื อก ตัดสิ น ใจหรื ออนุมัติรายการใดต้ องรายงานผู้บัง คับบัญ ชา หรื อผู้มี
ส่วนร่ วมในการอนุมตั ิทราบโดยใช้ แบบการเปิ ดเผยรายการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของ ปตท.สผ.
และให้ ถอนตัวจากการมีสว่ นร่วมในกระบวนการดังกล่าวหรื อถอนตัวจากการดําเนินธุรกรรมกับ ปตท.สผ.
(3) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องทบทวนและประเมินตนเองเรื่ องรายการความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ ในแบบประเมินตนเองประจําปี (Self Appraisal Form)
(4) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เมื่อมีข้อสงสัยหรื อไม่แน่ใจว่า การปฏิบตั ิงานของตน หรื อ
การที่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้ องเข้ าไปมีสว่ นร่ วม หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ โดยที่กิจการดังกล่าวได้ มี
การดําเนินธุรกรรมกับบริ ษัทที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึ ้นให้ แจ้ งเรื่ องดังกล่าวกับบริ ษัทโดย
ทันที
9.12 จริยธรรมธุรกิจ
ปตท.สผ. ให้ ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม โดยถื อว่าจริ ยธรรมทางธุรกิ จเป็ น
กรอบพฤติกรรมและเป็ นวิถีทางชี ้นําการดําเนินธุรกิจที่ดี สําหรับให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ยึดถื อ
ปฏิบตั ิ เพื่ อให้ การทํ างานมีประสิทธิ ภาพและจริ ยธรรม โดยมีการเคารพสิทธิและปฏิ บตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสี ย
อย่ า งเสมอภาค เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่ ง จะสร้ างให้ เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น และการยอมรั บ ใน
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่ งใสของ ปตท.สผ. และสร้ างคุณค่าระยะยาวให้ แก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย
อย่างยัง่ ยืน และเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
จริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นส่วนหนึ่งของ “การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE)” ซึ่งคณะกรรมการได้ กําหนดให้ มี CG&BE อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตังแต่
้
ปี 2544 และมีการทบทวนเป็ นประจําทุกปี โดยฉบับปั จจุบนั ได้ เริ่ มทบทวนในปี 2556 และมีการรายงานผล
ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลพิจารณาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2556 ก่อนที่จะเสนอและได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และถือเป็ นระเบียบสูงสุดที่ใช้ ในการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัท CG&BE ฉบับปั จ จุบันนี ไ้ ด้ มี การเรี ยบเรี ยงขึน้ ใหม่ใ ห้ อยู่ใ นรู ปแบบที่ ทําความเข้ าใจได้ ง่ายขึน้
แต่ยังคงหลักการเดิมไว้ ทงั ้ หมด รวมถึงจัดหมวดหมู่ใหม่และขยายความในบางเรื่ อง นอกจากนี ้ ยังได้
เพิ่มเติมหัวข้ อ “การป้องกันการฟอกเงิน” และ “การแข่งขันทางการค้ า” เข้ าไปด้ วย ทังนี
้ ้ การปรับปรุงในครัง้
นี ้ ยังได้ จดั ให้ มีที่ปรึ กษาที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกในการให้ ข้อคิดเห็นเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
รวมถึงสอบถามและรวบรวมความเห็นจากผู้บริ หารตังแต่
้ ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ ้นไปมาใช้
ประกอบการปรับปรุงด้ วย โดยรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ บนเว็บไซต์ของบริษัท
จริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ประกอบด้ วยหลักการ ตัวอย่างแนวปฏิบตั ิ และตัวอย่างคําถาม
และข้ อมูลเพื่ อการศึกษาเพิ่มเติมและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่ อง จํานวน 10 เรื่ อง ที่สะท้ อนถึง
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คุณค่าองค์กรในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มปตท.สผ. ซึ่งกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องยึดถื อปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี ้
(1) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ และการเคารพวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่แตกต่าง
(2)

ความเป็ นกลางทางการเมือง

(3)

การทรัพยากรบุคคล

(4)

•

สภาพแวดล้ อมในการปฏิบตั งิ าน

•

ความเป็ นส่วนตัว การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน และการไม่ขม่ ขูค่ กุ คาม

•

ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์

•

การทํางานอื่น และการเข้ าร่วมกิจกรรมภายนอกของผู้บริ หาร และพนักงาน

การใช้ และการรักษาข้ อมูลและทรัพย์สิน
•

การบันทึก การใช้ การเปิ ดเผย และการเก็บรักษาข้ อมูล

•

การใช้ และการดูแลรักษาข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

•

การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปั ญญา

•

การซื ้อขายหลักทรัพย์และการใช้ ข้อมูลภายใน

(5)

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

(6)

การจัดหาและสัญญา

(7)

การต่อต้ านคอร์ รัปชัน่

(8)

การแข่งขันทางการค้ า

(9)

การป้องกันการฟอกเงิน

(10) ความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
ปตท.สผ. ได้ แจกจ่ายหนังสือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน เพื่อใช้ อ้างอิงและถือปฏิบตั ิด้วย ซึ่งทุกคนต้ องลงนามในพันธสัญญา
ที่จะยึดถือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นหลักปฏิบตั ิในการดําเนินงาน
ด้ วยมาตรฐานขันสู
้ งสุด นอกจากนี ้ ได้ แจกจ่ายให้ แก่ผ้ รู ่ วมทุน หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานที่ ปตท.สผ.
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ติดต่อเป็ นประจํา และผู้ที่สนใจเมื่อติดต่อขอมา รวมทังได้
้ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ภายใต้ หวั ข้ อเรื่ องการกํ ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้ เข้ าดูได้ อย่างสะดวกด้ วย
ปตท.สผ. ให้ ความสําคัญกับการเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้ แก่กรรมการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ได้ ดแู ลให้ มีการสื่อสารในเรื่ องดังกล่าวเพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่ากรรมการและบุคลากรมีการยึดถือและปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าว โดยมอบหมายให้ ดงั นี ้
(1) ได้ บรรจุเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นเรื่ องหนึง่
ในการปฐมนิเทศให้ กับกรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และพนักงานใหม่ทุกคน โดยในปี 2556 ได้ จัด
ให้ กบั กรรมการ 3 ครัง้ กรรมการบรรษัทภิบาล 2 ครัง้ และพนักงาน 13 ครัง้
(2) จัดทําหลักสูตรเต็มวันเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
ให้ กบั พนักงานที่มีอายุงานประมาณ 1-2 ปี โดยกรรมการบรรษัทภิบาลเข้ าร่วมทุกครัง้ ซึ่งใช้ รูปแบบการสอน
ที่กระตุ้นให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องเพื่อปรับทัศนคติให้ ตรง
กับที่กลุม่ ปตท.สผ. คาดหวัง นอกจากนี ้ยังกําหนดให้ มีกิจกรรมท้ ายหลักสูตรที่สร้ างความตระหนักรู้ ถึงเรื่ อง
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจในการดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมผ่านสถานการณ์
จําลองที่สนุกสนานโดยในปี 2556 จัดไปทังสิ
้ ้น 4 ครัง้
(3) จัดทําหลักสูตรเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้ กับ
ผู้บ ริ ห ารใหม่ ที่ เ น้ น ความเข้ ม ข้ น ในเรื่ อ งการเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ผ่ า นการอภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น
ของกรณี ตัว อย่ า งในช่ ว งที่ ผ่ า นมาของบริ ษั ท ที่ ล้ ม เหลวเนื่ อ งจากขาดการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ เข้ าร่วมการอภิปรายด้ วยเพื่อรับฟั งและให้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร
ซึง่ ผลจากการอภิปรายได้ ถกู นําไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ในการบริ หารจัดการบริ ษัท
(4) จัดให้ มีการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้ กับ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. จํ านวน 10 ครั ง้ โดยประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แจ้ งข้ อมูลในเรื่ องนี ท้ ี่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการให้ กรรมการทุกท่านรับทราบก่อนเริ่ มประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
และเน้ นให้ กรรมการทุกคนนําไปปฏิบตั ดิ ้ วย
(5) จัดกิจกรรม CG Visit ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ พบกับผู้บริ หารและพนักงานของ
แต่ละหน่วยงานเพื่ อติดตามการส่งเสริ มและการปฏิบตั ิตามการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิ จ
รวมถึ ง การทํ าหน้ าที่ CG Leader ของผู้บริ หาร และรั บ ฟั ง การนํ า CG ไปใช้ ใ นการปฎิ บัติง าน
(CG- in- Process) ตลอดจนซักถาม และให้ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานด้ วย
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(6) จัดให้ มีการโหวต CG Hero เพื่อค้ นหา CG Role Model จากผู้บริ หารและพนักงานในแต่
ละหน่วยงานที่ปฏิบตั ถิ กู ต้ องตามแนวทางที่บริ ษัทกําหนดจนเป็ นที่ยอมรับ และเพื่อยกย่องบุคคลดังกล่าวให้
ปรากฏในวงที่กว้ างขึ ้น
(7) จัดกิจกรรม E-Learning ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ให้ เป็ นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับให้ ความรู้ ความ
เข้ าใจให้ กับผู้บริ หารและพนักงาน รวมทังส่
้ งเสริ มสภาพแวดล้ อมการทํางานที่ยึดมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามกรอบ
ของการกํ ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ยธรรมธุรกิ จ ด้ วย ประกอบด้ วยคลิ ป การ์ ตูน 6 คลิ ป ซึ่ง สอดแทรก
แนวทางในการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจในเรื่ องต่าง ๆ เอาไว้ และแบบทดสอบที่เกี่ ยวข้ อง
โดยผลคะแนนของแบบทดสอบจะเป็ นส่วนหนึง่ ของตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั งิ านของทุกกลุม่ งานด้ วย
(8) จัดกิจกรรม Knowledge Program ซึ่งจัดขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในปี นี ้ เพื่อให้ เป็ นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการให้ ความรู้ และส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมการทํ างานที่ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามกรอบของการกํ ากับดูแล
กิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจให้ กบั พนักงานเป็ นประจําทุกเดือน เพื่อให้ พนักงานได้ พฒ
ั นาความรู้ ได้ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี 2556
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ตดิ ตามประเมินผลผ่านการรายงานผลการดําเนินงานในการส่งเสริ มการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ น
ประจําทุกไตรมาส โดยสํานักเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการ
บรรษัทภิ บาลสามารถติดตามผลการดําเนินงานให้ เห็นผลอย่างเป็ นรู ปธรรม นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลยังได้ มีการพิจารณาแผนการดําเนินงานปี 2557 ตังแต่
้ ปลายปี 2556 โดยนําผลของปี 2556
มาเป็ นส่วนหนึง่ ในการพิจารณาปรับปรุ งการดําเนินงานของปี ถดั ไปด้ วย เพื่อจะได้ พฒ
ั นาการดําเนินงานให้
ดียิ่งขึ ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
9.13 ระบบการควบคุมภายใน
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสํ าคัญของการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้ นให้ มีการควบคุมภายในที่
เพี ย งพอ เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ส อดคล้ อ งกับ ระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ ค ณะกรรมการ
ปตท.สผ. จึงได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายตรวจสอบทําหน้ าที่สอบทานและติดตามผล
การควบคุมภายในเป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอเพื่อปรับปรุ งมาตรการควบคุมต่าง ๆ ให้ มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และความเสี่ ยงที่ เ ปลี่ ย นแปลง และประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริ ห ารและกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ได้ มอบหมายให้ หน่วยงานการควบคุมภายในรับผิดชอบในการกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน การประเมินผล และการรายงานเกี่ ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อให้ เกิด
ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะสามารถดําเนินการได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของธุรกิจ ดังต่อไปนี ้
•
การดําเนินงาน (Operations) มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลในการปฏิบตั ิงาน รวมถึง
การดูแลทรัพย์สินและใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่าสมประโยชน์
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•

การรายงาน (Reporting) มีความถูกต้ อง เชื่อถือได้ ทนั เวลา และโปร่งใส

•
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ (Compliance) มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ รวมถึงนโยบายและวิธีการปฏิบตั งิ านที่องค์กรได้ กําหนดไว้
ปตท.สผ.มี ก ารจัด ระบบการควบคุม ภายใน โดยอ้ า งอิ ง มาตรฐานสากลของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งสอดคล้ องกับหลักของ
การควบคุมภายในที่คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด โดยมีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้ แก่
1.
สภาพแวดล้ อมของการควบคุม (Control Environment)
ปตท.สผ. มี สภาพแวดล้ อมของการควบคุมที่ ดี เหมาะสมและเพี ยงพอ โดยดําเนินธุรกิ จภายใต้
หลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อไปสู่เป้าหมาย “เติบโต รุ่ งเรื อง
มัน่ คง ยัง่ ยืน สง่างาม” โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล กําหนด
นโยบายและติดตามการดําเนินงานด้ านการกํ ากับดูแลกิจการที่ ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ มอบหมายให้ สํานักเลขานุการบริ ษัทรับผิดชอบ
ในเรื่ องการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ มีการจัดทําการกํ ากับดูแลกิจการที่ ดีและจริ ยธรรมธุรกิ จเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานลงนามรับทราบ เพื่อให้ มีความเข้ าใจและมุง่ มัน่ ยึดถือ
ปฏิบตั ิ นโยบายดังกล่าวมีการทบทวนและปรับปรุงให้ ทนั สมัย เหมาะสมสอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมรวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และได้ สื่อสารกับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องผ่านทางหลักสูตร และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ ภายใต้ สภาพแวดล้ อมของการควบคุมที่ดี ปตท.สผ. จัดให้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กร
สายการบังคับบัญชาอํานาจความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. และฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจน
และเหมาะสม นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังให้ ความสําคัญกับเรื่ องการบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะ
เรื่ องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร
ให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการทางธุรกิจได้
2.

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ปตท.สผ. ได้ ตระหนักถึ ง ความสํ าคัญของการบริ หารความเสี่ ยงโดยคณะกรรมการปตท.สผ.
ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งกํ า หนดนโยบายและกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
กํากับดูแลและสนับสนุนให้ มีการบริ หารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารความเสี่ยงรับผิ ดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิ น
ความเสี่ยงต่างๆ ที่ อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงติดตามมาตรการบริ หารความเสี่ยงเพื่ อ
จัดการความเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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3.

มาตรการควบคุม (Control Activities)

ปตท.สผ. ให้ ความสําคัญกับมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิ ภาพเพี ยงพอกับระดับความเสี่ ยงที่
ยอมรั บได้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ของงาน หรื อกิจกรรมของหน่วยงานนัน้ ๆ โดยจัดให้ มี
การควบคุม ผ่ า นทางระเบี ย บ นโยบาย วิ ธี ป ฏิ บัติ ง านมี ก ารพัฒ นาและทบทวนกระบวนการทํ า งาน
อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงพัฒนามาตรการควบคุมด้ วยระบบเทคโนโลยีนอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริ มให้
พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตามมาตรการควบคุม รวมถึงกฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในด้ านต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต และป้องกันการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย
4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)

ปตท.สผ. ได้ จัดให้ มี ร ะบบสารสนเทศและช่อ งทางการสื่ อสารทัง้ ภายในและภายนอกองค์ ก ร
อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล โดยระบบสารสนเทศต้ องมี ความถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และมี
คุณภาพเหมาะสมเพียงพอต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลทางการเงิ นหรื อข้ อมูลอื่น ๆ โดยจัดให้ มี
หน่วยงานต่าง ๆ ทําหน้ าที่สื่อสารข้ อมูลให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียในกลุม่ ต่าง ๆ รวมถึงจัดให้ มีช่องทางการสื่อสาร
พิเศษเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนแก่บริ ษัทได้ อย่างปลอดภัย
5.

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ปตท.สผ. กํ าหนดให้ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้ องชัดเจนและสมํ่ าเสมอ
มีการประเมินผลการควบคุมภายในเป็ นประจําทุกปี ทังในระดั
้
บองค์กรและระดับกระบวนการ เพื่อนําไป
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้ อม และปั จจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี ้ ยังมีฝ่ายตรวจสอบทําหน้ าที่ตรวจสอบว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีการปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ
รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ ไขอย่างทันท่วงที และได้ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
ทังนี
้ ้ ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจําปี 2556 ปรากฏในหัวข้ อ 11
9.14 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกํ าหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่ ครอบคลุม การบริ หารความเสี่ ยงทั่วทัง้
องค์กร และจัดตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงที่เป็ น Standing Sub-committee พร้ อมทัง้ กํ าหนด
ระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงในปี 2548 เพื่อให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่
และความรับผิดชอบในการดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่รับผิดชอบดูแลความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ยงและ
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร มีหน้ าที่ตรวจสอบและระบุความเสี่ยงและความผิดปกติ
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อันเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิ จ ที่ จะทํ าให้ การดําเนินงานนัน้ ๆ ไม่บรรลุตามเป้าหมายกลยุทธ์ และ
เป้าหมายเชิงปฏิบตั ิการ บริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบและลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงดังกล่าวอย่าง
เป็ นระบบอย่างมีประสิทธิ ผล ติดตามผลและรายงานให้ ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบเป็ นระยะ ๆ รวมถึงการปลูกฝั งวัฒนธรรมและจิตสํานึกในการบริ หารจัดการ
ความเสี่ยงในการปฏิบตั งิ านแก่ทกุ หน่วยงานในองค์กร
9.15 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.15.1 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอบปี บญ
ั ชี 2556 ที่ผ่านมาบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังในและต่
้
างประเทศมีค่าตอบแทน
การสอบบัญชีให้ แก่ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสํานักงานสอบบัญชีอื่น ๆเป็ นจํานวนเงิน
รวมทังสิ
้ ้น1 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
(2) ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
ในรอบปี บญ
ั ชี 2556 ที่ผ่านมา บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่นให้ แก่ สํานักงาน
การตรวจเงิ นแผ่นดิน (สตง.) มี จํานวนเงินรวม 0.5 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เป็ นค่าธรรมเนี ยมในการ
จัดทํา Letter of Comfort เพื่อประกอบการออกหนังสือชี ้ชวนในการจัดจําหน่ายหุ้นกู้
9.15.2 สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2554-2556)
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบต่องบการเงินรวมของ
ปตท.สผ. อย่างไม่มีเงื่อนไขตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
9.16 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่น ๆ
ปตท.สผ. ให้ ความสํ าคัญ และยึดมั่น ในการกํ า กับ ดูแลกิ จ การที่ ดี และจริ ยธรรมธุร กิ จ ของกลุ่ม
ปตท.สผ. (CG&BE) รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี (Best Practice) ในระดับสากล โดยการนําแนวปฏิบตั ิที่ดีมาปรับ
ใช้ นนั ้ จะคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและประโยชน์ที่จะได้ รับต่อ
ทังบริ
้ ษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียโดยรวมด้ วยโดยมีเรื่ องที่ ปตท.สผ. มีความก้ าวหน้ าในการดําเนินการ
มากไปกว่าที่กําหนดไว้ ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น
(1) ในการเลือกตังกรรมการที
้
่กรรมการแต่ละคนจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Majority Voting) แม้ ว่าจะมีผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
เท่ากับจํานวนกรรมการที่พงึ แต่งตังในคราวนั
้
น้
(2)

การกํ าหนดเกษี ยณอายุข องกรรมการ ที่ ถือว่าขาดคุณ สมบัติทันที่ เ มื่ อมี อายุครบ70 ปี
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(3) การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระต่อกัน หรื อมากที่สดุ 9
ปี โดยไม่มีข้อยกเว้ น
(4)

การกําหนดให้ มีจํานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการที่มีอยู่

(5) การตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมอย่างละเอียดครบถ้ วนเพื่อให้ แน่ใจว่าในกรณีที่มี
การมอบฉันทะหลายทอดนันเป็
้ นไปโดยถูกต้ องเพื่อไม่ให้ กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
(6) การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งที่
ดําเนินการอย่างจริ งจัง ครอบคลุมการประเมินในทุกมิติทงั ้ ในด้ านการประเมินตนเอง ประเมินประธาน
กรรมการ ประเมิน คณะกรรมการทัง้ คณะประเมินแบบไขว้ และได้ มี การนํ าผลที่ ได้ จากการประเมินมา
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไปด้ วย
(7) การกําหนดให้ มีการประชุมของกรรมการอิสระทุกไตรมาสเพื่อหารื อและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ประจําทุกไตรมาส
(8) การจัดกิจกรรมส่งเสริ มความรู้ความเข้ าใจให้ กับกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่ อง ผู้บริ หาร
และพนักงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และมีการวัดผลความรู้
ความเข้ าใจอย่างเป็ นระบบ โดยกําหนดให้ เป็ นส่วนหนึ่งของตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานของทุก
กลุ่ม งาน และมี ร ะบบการติดตามการดํ าเนิน การในเรื่ องนี เ้ พื่ อให้ บรรลุผ ลอย่างเป็ น รู ปธรรมด้ ว ย ดัง มี
รายละเอียดในหัวข้ อ จริ ยธรรมธุรกิจ
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังมีการดําเนินการบางเรื่ องในแนวทางอื่น ๆ ด้ วย ดังนี ้
(1) ปตท.สผ. ให้ ความสํ าคัญกับความเป็ นอิสระของประธานกรรมการเสมอ ถึงแม้ จะไม่ได้
กําหนดเป็ นนโยบายให้ ประธานกรรมการต้ องเป็ นกรรมการอิสระเท่านัน้ โดย ปตท.สผ. กําหนดให้ พิจารณา
สรรหาประธานกรรมการจากกรรมการอิ ส ระเป็ น ลํ าดับแรกเสมอ รวมทัง้ พิ จ ารณาความเหมาะสมใน
ด้ านอื่น ๆ ด้ วย เช่น ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประสบการณ์ ทํางาน รวมถึงลักษณะการเป็ นผู้นําที่ดี
เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสมที่ สุ ด รวมทัง้ มี ก ระบวนการต่ า ง ๆ เช่ น การประเมิ น ผล
การปฏิ บัติง าน เพื่ อให้ มั่นใจว่าประธานกรรมการได้ ปฏิ บตั ิห น้ าที่อย่างเป็ น อิสระได้ อย่างแท้ จ ริ ง โดยมี
รายละเอียดในหัวข้ อ ความเป็ นอิสระของประธานกรรมการ ซึ่งปั จจุบนั ประธานกรรมการของ ปตท.สผ.
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระด้ วย
(2) ปตท.สผ. ให้ ความสําคัญกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ าอย่างเพียงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ โดยเร็ ว เช่น สิทธิ ในการได้ รับเงินปั นผล บริ ษัทจึงจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเดือน
มีนาคมของทุกปี นอกจากนี ้ เนื่องจาก ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจในหลายประเทศ การตรวจสอบงบการเงินของ
บริ ษัทจึงต้ องใช้ ระยะเวลาในการสอบทานอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมด้ วย จึงทําให้
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ปั จจุบนั ปตท.สผ. นําจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ล่วงหน้ า 16 วันก่อนประชุม อย่างไรก็ดี บริ ษัท
ได้ มี การเผยแพร่ ห นัง สื อ เชิ ญ ประชุม ผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ ของบริ ษัท ล่วงหน้ าไม่น้ อยกว่า 30 วัน เพื่ อให้
ผู้ถือหุ้นได้ ศกึ ษาข้ อมูลการประชุมล่วงหน้ าด้ วย
9.17 รางวัลต่ าง ๆ เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(1)

รางวัล “คณะกรรมการแห่งปี 2555/2556 (Board of the Year Awards 2012/2013)”

คณะกรรมการ ปตท.สผ. รับมอบ 4 รางวัล ได้ แก่ (1) รางวัล คณะกรรมการแห่งปี ดีเลิศ (2) รางวัล
Hall of Fame สําหรับบริ ษัทที่ได้ รับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ เป็ นคณะกรรมการแห่งปี ดีเลิศ 3 ครัง้ ติดต่อกัน
(3) รางวัลคณะกรรมการบริ ษัทที่มีผลงานดีตอ่ เนื่อง และ (4) รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี
(2) รางวัล ‘องค์กรโปร่ งใส’ เชิดชูคณ
ุ ธรรม-จริ ยธรรม-ซื่อสัตย์จดั โดยสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น 1 ใน 4 องค์กร
ชันนํ
้ าของประเทศไทยที่ได้ รับรางวัลดังกล่าวจากหน่วยงานทังหมด
้
66 รายรางวัลดังกล่าว ป.ป.ช. ได้ จดั ขึ ้น
เพื่อเป็ นการประกาศเชิดชูเกียรติคณ
ุ และสร้ างขวัญกําลังใจในการเป็ นแบบอย่างที่ดีตลอดจนเป็ นการสร้ าง
กระแสสังคมให้ เกิดค่านิยมในการบริ หารองค์กรอย่างมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม และซื่อสัตย์สจุ ริ ตและรับผิดชอบ
สังคมส่วนรวม
(3)

รางวัล SET Awards 2013 จํานวน 2 รางวัล ได้ แก่

•
รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็ จด้ านการรายงานบรรษัทภิบาล (SET Award of
Honor: Top Corporate Governance Report Awards) ซึ่งเป็ นรางวัลที่มอบให้ แก่บริ ษัทจดทะเบียนที่มี
ความเป็ นเลิศด้ านการรายงานการปฏิ บตั ิตามหลักการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดีต่อเนื่องอย่างน้ อย 3 ปี
ติดต่อกันซึ่ง การพิ จ ารณารางวัล เป็ นไปตามการรายงานการปฏิ บัติตามหลักการกํ ากับดูแ ลที่ ดีสํ าหรั บ
บริ ษัทจดทะเบียนฉบับปี 2555
•
รางวัล บริ ษั ท จดทะเบี ย นด้ า นนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ดี เ ด่น (Investor Relations
Awards) เป็ นรางวัลที่ มอบให้ แก่บริ ษัทจดทะเบียนที่ มีความโดดเด่นด้ านการดําเนินกิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ โดยพิจารณาจากการให้ ความสําคัญต่อการมีส่วนร่ วมในงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ของทังองค์
้ กร
นับตังแต่
้ การให้ ความสํ าคัญและสนับสนุนจากคณะกรรมการและผู้บริ หารตลอดจนการจัดกิ จกรรมนัก
ลงทุ น สัม พัน ธ์ ต่ า ง ๆ รวมถึ ง ระดับ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ วน และเป็ น ปั จ จุ บัน มี ช่ อ งทาง
การสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพซึง่ ในปี นี ้เป็ นปี แรกที่ ปตท.สผ. ได้ รับรางวัลในด้ านนี
(4) รางวัล “บริ ษัทที่มีการบริ หารจัดการดีที่สุดของประเทศไทย” และ “บริ ษัทที่มีการบริ หาร
จัดการดีที่สดุ ของเอเชียประเภทธุรกิจนํ ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ” ประจําปี พ.ศ. 2556 จากนิตยสารยูโรมันนี่
รางวัลดังกล่าว มอบให้ กับบริ ษัทที่มีความโดดเด่น ด้ านทฤษฎี การบริ หารจัดการซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงผล
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การดําเนินการที่ดี ประสิทธิภาพในการบริการผลกําไรศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงความโปร่ งใส
ด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูล และบรรษัทภิบาล
(5) รางวัล “Thailand Top Company Awards” จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยโดยรางวัลนี ้มอบให้ แก่บริ ษัทที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมซึ่งได้ รับคัดเลือก
มาจากบริ ษัทที่มีผลงานบริ ษัทดีเด่นมากกว่า 1,000 บริ ษัททัว่ ประเทศ
(6) รางวัล "Prestigious Platinum Corporate Award" จากนิตยสาร The Asset รางวัลนี ้เป็ น
รางวั ล ที่ ม อบให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ที่ มี ค วามสํ า เร็ จ และความโดดเด่ น ในด้ า นผลการดํ า เนิ น งานทางการเงิ น
การบริ หารจัดการ บรรษั ทภิ บาล นักลงทุนสัม พันธ์ ความรั บผิ ดชอบต่อสัง คมและความรั บผิ ดชอบต่อ
สิ่งแวดล้ อม
(7) รางวัล “บริ ษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2556 กลุม่ อุตสาหกรรมทรัพยากร” จัดโดยนิตยสารการเงิน
การธนาคารซึ่งมอบให้ กับบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมและมี
ประสิทธิภาพในการบริ หารการจัดการในภาพรวม
(8) รางวัล “Asian Corporate Directors 2013”และ “Asia’s Outstanding Company” โดย
Asian Corporate Directors 2013 มอบให้ กับคุณเทวินทร์ วงศ์วานิชประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ในฐานะกรรมการที่ท่มุ เทให้ กบั การสนับสนุนให้ บริ ษัทมีมาตรฐานจริ ยธรรมธุรกิจใน
ระดับ สู ง ควบคู่ไ ปกั บ ความสามารถในการตอบรั บ ความคาดหวัง ของผู้ถื อ หุ้ น ในเรื่ อ งการเติ บ โตของ
ธุรกิจและรางวัล Asia’s Outstanding Company ในฐานะบริ ษัทชันนํ
้ าที่ยึดถือและมีมาตรฐานการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีในระดับสูงรวมถึงมีการพัฒนาในเรื่ องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็ นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย
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9.18 รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
9.18.1 รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลประจําปี 2556
ปตท.สผ. ให้ ค วามสํ า คัญ กับการยึ ดถื อปฏิ บัติ ตามนโยบายการกํ ากับดูแ ลกิ จ การที่ ดีแ ละ
จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ในการดํ า เนิ น งานและได้ พัฒ นาการกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้ วย กรรมการ ปตท.สผ.
อย่างน้ อย 3 คน ที่เป็ นกรรมการอิสระทังหมด
้
ทําหน้ าที่กํากับและส่งเสริ มให้ มีการปฏิบตั ิตามการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุม่ ปตท.สผ. ในทุกระดับ
ในปี 2556 มี คณะกรรมการบรรษัทภิ บาล 1 ชุด ซึ่งมี วาระการดํ ารงตํ าแหน่ง ของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล ตังแต่
้ วนั ที่ 25 เมษายน 2554 – 24 เมษายน 2557 ประกอบด้ วย พลเอกพรชัย กรานเลิศ
(เป็ นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล) และกรรมการบรรษัทภิบาลอีกสองคน ได้ แก่ นายไมตรี ศรี นราวัฒน์
และนายอัชพร จารุ จินดา โดยระหว่างปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 7 ครัง้
และกรรมการบรรษั ทภิ บาลทุกคนที่ ดํารงตํา แหน่ง อยู่ ณ ขณะนัน้ ได้ เ ข้ าร่ ว มประชุม ครบทุกครั ง้ ซึ่ง
สาระสําคัญของการประชุมสรุปได้ ดังนี ้
(1) ประเมิ น และทบทวนการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของ ปตท.สผ. ให้
สอดคล้ องกับกฎหมายแนวทางปฏิ บตั ิของสากลและบริ ษัทชัน้ นํ ารวมทังข้
้ อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ
และนําเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
(2) พิจารณาระเบียบการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและการให้ ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556 ของ ปตท.สผ.
ให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบตั ขิ องสากล และบริษัทชันนํ
้ า รวมทังข้
้ อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ
และนําเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
(3) ส่งเสริ มให้ การดําเนินกิจการของบริ ษัทและการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการผู้บริ หารและ
พนักงานของบริ ษัทสอดคล้ องกับนโยบายการกํ ากับดูแลกิ จ การที่ ดีและจริ ยธรรมธุรกิ จ ของบริ ษัท โดย
ติดตามผลและให้ ข้ อแนะนํ าการจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ า ใจการกํ า กับดูแลกิ จ การที่ ดี และ
จริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงการดําเนินการของ ปตท.สผ. เกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยนที่ได้ รับจาก
CG Hotline เป็ นประจําทุกไตรมาส และการพบกับผู้บริ หารกลุ่มงานต่าง ๆ ในกิจกรรม CG Visit เพื่อ
ติดตามการส่ง เสริ ม CG และการทํ าหน้ าที่ CG Leader ของผู้บริ หาร นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลยังได้ เข้ าร่ วมและเน้ นยํ า้ ถึงความสําคัญของ CG ในการจัดอบรมหลักสูตร CG ซึ่งจัดให้ กับ
ผู้บริ หารใหม่ จํานวน 1 ครัง้ และพนักงานใหม่จํานวน 4 ครัง้ ตลอดปี 2556 ด้ วย
(4) กํ า หนดแนวทางการรายงานการปฏิ บัติ ต ามการกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข อง ปตท.สผ.
(CG Report) ให้ สอดคล้ องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อจัดทํารายงานเผย
แพร่ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย (Stakeholders) ในรายงานประจําปี
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(5) ติดตามและให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการของ ปตท.สผ.ตามหลักเกณฑ์
โครงการการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียน 2557 และนําเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อทราบหรื อ
เพื่อพิจารณาต่อไป (แล้ วแต่กรณี)
(6) พิจ ารณาและให้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ เรื ่ อ งจัด หาของ ปตท.สผ. ก่อ นที่จ ะนํ า เสนอ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทุกครัง้ รวมทังพิ
้ จารณาทบทวนกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และกระบวนการพิจารณา
กลัน่ กรองการจัดหาของโครงการต่างๆ ของ ปตท.สผ. ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนติดตาม
และประเมิน ผลการปรับ ปรุ ง ดัง กล่า วอย่า งต่อ เนื ่อ ง เพื ่อ กํ า กับ ดูแ ลและสนับ สนุน ให้ ก ารจัด หาของ
ปตท.สผ. มีป ระสิท ธิ ภ าพและเป็ น ไปตามหลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิจ การที่ดีแ ละจริ ย ธรรมธุร กิจ ของกลุ่ม
ปตท.สผ. ซึ่ง จะทําให้ ผ้ ูเ ข้ า ร่ วมประมูล ทุก รายมั่น ใจว่า การจัด หาของ ปตท.สผ. มี ความโปร่ ง ใส เสมอ
ภาค และเป็ นธรรม
(7) ติ ด ตามและให้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเป็ น
ภาคี เ ครื อข่ายแนวร่ วมปฏิ บัติข องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจ ริ ตและนํ าเสนอคณะกรรมการ
ปตท.สผ.เพื่อทราบหรื อเพื่อพิจารณาต่อไป (แล้ วแต่กรณี)
(8) ให้ ข้ อ แนะนํ า และร่ ว มติ ด ตามผลการดํ า เนิ น กิ จ กรรมด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม
(Corporate Social Responsibility: CSR) ของ ปตท.สผ. รวมถึงแผนงานด้ าน CSR ด้ วย เพื่ อให้
การดําเนินงานด้ าน CSR ของ ปตท.สผ. สามารถสร้ างคุณค่าเพิ่มร่วมกันให้ กบั ชุมชนและสังคมในระยะยาว
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ รายงานผลการประชุมทุกครัง้ ให้ คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบเป็ น
ประจําอย่างต่อเนื่องทังนี
้ ้ ในรอบปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ ปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมายตาม
ระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล พ.ศ. 2548 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบ
เต็มความสามารถ และเป็ นอิสระ โดยได้ ให้ ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สงู สุดของ ปตท.สผ.
ผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ ว
พลเอก พรชัย กรานเลิ ศ
(พรชัย กรานเลิศ)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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9.18.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบปตท.สผ. ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ3 ท่านซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ โดยเฉพาะด้ านเศรษฐศาสตร์ ด้ านการเงินและการบัญชี และด้ านกฎหมาย โดยมีนาย
อําพน กิตติอําพน เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นางวรานุช หงสประภาส และนายอัชพร จารุ จินดา เป็ น
กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน มีความรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษั ท ตามระเบี ยบ ปตท.สผ. ว่า ด้ ว ยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง สอดคล้ องกับ ข้ อ กํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทังสิ
้ น้ 13 ครั ง้ โดยได้ มีการหารื อ
ร่ วมกับฝ่ ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งสามารถสรุ ปสาระสําคัญของ
งานที่ปฏิบตั ไิ ด้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี ของ ปตท.สผ.
ร่ วมกับ ฝ่ ายจัดการ และผู้ส อบบัญ ชี (สํ านักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิน ) โดยได้ ส อบถามผู้ส อบบัญ ชี ถึ ง
ความเห็น และข้ อสังเกตในการตรวจสอบงบการเงิน ตลอดจนให้ คําแนะนําต่อฝ่ ายจัดการ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
การจัดทํางบการเงินมีความถูกต้ องครบถ้ วน และได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนด กฎหมายและมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป รวมทัง้ มาตรฐานรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ (IFRS) ในการจัดทํางบการเงิ นให้
เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล และมี การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน อย่างเพี ยงพอและทัน เวลา เพื่ อเป็ น
ประโยชน์กบั นักลงทุน หรื อผู้ใช้ งบการเงิน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใ ห้ ข้ อคิ ดเห็ นต่อการจัดทํ า รายงานคํ าอธิ บายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ในการให้ ข้อมูลที่ชดั เจนมีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและปั จจัยที่
อาจมีผลต่อการดําเนินงานซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในหลายมิติพร้ อมทังระบุ
้ แนวทางการดําเนินงานและ
มาตรการรับมือกับความเสี่ยง เพื่อเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
(2) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานให้ ปตท.สผ. มี ระบบการควบคุม ภายใน และระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล อีกทังยั
้ งได้ สนับสนุนให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุม
Check and Balance และการควบคุมเชิงป้องกัน ในขันตอนการดํ
้
าเนินงานต่าง ๆ ที่เพียงพอ เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าการดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัท
(3) การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจจะมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจจะมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง สมเหตุส มผลและเป็ น ประโยชน์ สูง สุด ต่อ บริ ษั ท เพื่ อ เป็ น การรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทังสอบทานการเปิ
้
ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
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(4) การสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานให้ ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อกฎหมายที่
เกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จของบริ ษัทฯและยังได้ สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายกํ ากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
(Compliance Department) โดยให้ ข้ อเสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ เพื่ อให้ ปตท.สผ. มี กระบวนการใน
การกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องมีประสิทธิ ภาพ สร้ างความมัน่ ใจว่าบริ ษัท
ในกลุม่ ปตท.สผ. มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วน
(5) การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ อนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบประจําปี ของหน่วยงานตรวจสอบ รวมทังสอบ
้
ทานรายงานผลการตรวจสอบ โดยเน้ นการวางแผนงานตรวจสอบ และกํ าหนดแนวทางการตรวจสอบให้
สอดคล้ องกับความเสี่ ยงที่ สําคัญและทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท มี การพิจารณาทบทวนปรั บปรุ ง
ระเบี ยบคณะกรรมการตรวจสอบประจํ าปี 2556 รวมถึง ประเมินผลงานประจําปี ของหัวหน้ าหน่วยงาน
ตรวจสอบ และพิจารณาให้ ความเห็นชอบข้ อเสนองบประมาณ และความเหมาะสมเพียงพอของอัตรากําลัง
ของหน่วยงาน
(6) การพิจารณาเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเสนอแต่งตังสํ
้ านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นผู้สอบบัญชี
ของ ปตท.สผ. รวมทังพิ
้ จารณาเสนอค่าตอบแทนในปี 2556 นอกจากนี ้ได้ ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี และ
ฝ่ ายตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม เพื่อรับทราบแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทังปั
้ ญหา
หรื ออุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ เพื่ อแนะนํ าแนวทางในการแก้ ไขปรับปรุ ง ซึ่งในปี 2556 นี ไ้ ด้ มี
การประชุมร่วมกัน 2 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิงานด้ วยความรอบคอบ ได้ ให้ ข้อคิดเห็นและคําแนะนํา ซึ่งช่วย
ส่งเสริ มการกํ ากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษัทเพื่ อประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษัท รวมถึงเพื่ อรั กษา
ผลประโยชน์ ข องผู้ถื อหุ้น และผู้มี ส่ วนได้ เ สี ย ทุกฝ่ าย ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ระเมิ น ผลการ
ปฏิ บัติง านในปี ที่ผ่านมา โดยวิ ธี การประเมิน ตนเอง การประเมิน จากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ผลการประเมินสรุปได้ ว่าการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดี
มาก
ทังนี
้ ้ ภารกิจที่ได้ ปฏิบตั ใิ นปี 2556 ตามที่กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบ ขอสรุปความเห็นดังนี ้
• ระบบบัญ ชี แ ละรายงานทางการเงิ น ของ ปตท.สผ. มี ค วามถู ก ต้ อ ง เชื่ อ ถื อ ได้ และ
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญครบถ้ วน เพียงพอ และทันเวลา
• ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุ งระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทในปั จจุบนั และอนาคต
และสอดคล้ องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
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•
ผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. คือ สํ านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเป็ นอิสระและ
มีประสบการณ์ ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิ นของ ปตท.สผ. ให้ มีความถูกต้ อง เชื่ อถื อได้ และมี
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญครบถ้ วน เพียงพอ และทันเวลา
•
จากการสอบทานรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจจะมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ปตท.สผ.ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยตุ ิธรรมเหมาะสมซึ่งได้ ผ่านการอนุมตั จิ ากฝ่ ายจัดการ
หรื อคณะกรรมการบริ ษัทก่อนทํารายการแล้ ว
อําพน กิ ตติ อําพน
(นายอําพน กิตติอําพน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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9.18.3 รายงานของคณะกรรมการสรรหา ประจําปี 2556
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. กํ าหนดให้ มีคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้ วย กรรมการ
อย่ า งน้ อ ย 3 คนโดยประธานกรรมการและกรรมการส่ ว นใหญ่ ต้ อ งเป็ น กรรมการอิ ส ระมี ห น้ า ที่
ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการสรรหา และมีวาระคราวละ 3ปี
คณะกรรมการสรรหาชุด ปั จ จุบัน ประกอบด้ ว ย พลเอกวรวัฒ น์ อิ น ทรทัต (กรรมการอิ ส ระ)
เป็ นประธานกรรมการ พลเอกพรชัย กรานเลิศ (กรรมการอิสระ) และนายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร เป็ นกรรมการ
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
้ 28 มิถุนายน 2555 – 27 มิถุนายน 2558ซึ่งพลเอกวรวัฒน์อินทรทัต
ได้ เข้ ารับตําแหน่งประธานกรรมการสรรหา แทนนายชัยเกษม นิตสิ ิริ ตังแต่
้ วนั ที่ 31 ตุลาคม 2556
ในรอบปี 2556 คณะกรรมการสรรหาได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ท่ีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ตามระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการสรรหา ด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบเต็มความสามารถ และเป็ นอิสระ
เกี่ยวกับการจัดเตรี ยมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการ หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และดําเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการ หรื อ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห ารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่ อมี ตําแหน่ง ว่างลง หรื อที่ ครบวาระ พิจ ารณา
กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการเฉพาะเรื่ องและกรรมการเฉพาะเรื่ อง
พิจารณา Board Performance Target และแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ประธาน
กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง และประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึ ง
พิจารณาปรั บปรุ งระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการสรรหาเพื่ อให้ มีความเหมาะสมและทันสมัยด้ วย ซึ่งใน
ปี 2556 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้ เสียไม่ได้ ออก
เสียงในเรื่ องที่ตนมีสว่ นได้ เสีย และได้ รายงานผลการประชุมทุกครัง้ ให้ คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ
ทัง้ นี ้ บริ ษัท ได้ เ ปิ ด เผยรายละเอี ย ดเกี่ ยวกับ หลัก เกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ไว้ ในรายงานประจําปี ด้วย
พลเอก วรวัฒน์ อิ นทรทัต
(วรวัฒน์ อินทรทัต)
ประธานกรรมการสรรหา
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9.18.4 รายงานคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน ประจําปี 2556
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ แต่งตังคณะกรรมการกํ
้
าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ
เป็ นส่ ว นใหญ่ และประธานกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทนเป็ นกรรมการอิ ส ระ เพื่ อ พิ จ ารณา
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ รวมทังโครงสร้
้
างเงินเดือนของผู้บริ หารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์หรื อวิธีการ
และโครงสร้ างที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
ในปี 2556 คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครัง้ เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามบทบาท
และความรั บ ผิ ด ชอบที่ ค ณะกรรมการ ปตท.สผ. กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทนด้ วยความรอบคอบระมัดระวังและเป็ นอิสระ โดยกรรมการกําหนดค่าตอบแทนทุกคนได้ เข้ าร่ วม
ในการประชุม และได้ รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ด้ วยทุกครั ง้ โดยในปี 2556 ได้ มี
การพิจารณาในเรื่ องที่สําคัญ ดังนี ้
•
การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องโดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ซึ่งมีการประเมินผลการ
ปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการทังคณะในหั
้
วข้ อต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการประจํ าปี 2556 ประกอบกับผลสํ าเร็ จ ตามตัวชี ว้ ัดที่ กําหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหา
โดยใช้ บัง คับ มาตัง้ แต่ ป ลายปี 2555 (ค่ า นํ า้ หนั ก อย่ า งละ 50%) ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท
ความสอดคล้ องกับค่าตอบแทนของบริ ษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริ ษัทที่มีขนาดใกล้ เคียง
กัน ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บผิ ด ชอบ ตลอดจนสภาวการณ์ เ ศรษฐกิ จ โดยรวมโดยการพิ จ ารณาต้ อ งมี
หลักเกณฑ์หรื อวิธีการ และโครงสร้ างที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
•
การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
โดยการพิจารณาต้ องมี หลักเกณฑ์ หรื อวิธีการ และโครงสร้ างที่ เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึง
หน้ าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ านประจําปี ด้วย
•
การพิจารณาปรั บโครงสร้ างเงิ นเดือนปตท.สผ. เพื่ อบริ หารค่าตอบแทนให้ อยู่ในระดับที่
แข่งขันได้ กบั บริ ษัทชันนํ
้ า โดยกําหนดค่าจ้ างและสวัสดิการต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับค่างานหรื อระดับของงาน
เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ คนเก่ง คนดี เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของปตท.สผ. สร้ างแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อให้
พนักงานมีความมัน่ ใจที่จะก้ าวหน้ าและเจริ ญเติบโตไปกับปตท.สผ.อย่างยัง่ ยืน
การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทนเป็ นไปอย่ า งโปร่ ง ใส เป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผลเพื่อสร้ างความมัน่ ใจแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายและได้ เปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนไว้ ในรายงานประจําปี ด้วย
พลเอก พรชัย กรานเลิ ศ
(พรชัย กรานเลิศ)
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
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9.18.5 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2556
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ปตท.สผ. ปั จ จุ บั น ประกอบด้ วยกรรมการ 6 คน โดยมี
นายปรั ชญา ภิ ญญาวัธน์ เป็ นประธานกรรมการ นายวี ระพล จิรประดิษฐกุล นางวรานุช หงสประภาส
นายมนัส แจ่มเวหา นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็ นกรรมการ
ในรอบปี 2556 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทตามระเบียบ ปตท.สผ. ว่าด้ วยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยมี การประชุม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทังสิ
้ ้น 15 ครัง้ สรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบตั ไิ ด้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ผู้ ปฏิ บั ติ แ ละหน่ ว ยงานที่ เ ป็ นเจ้ าของ
ความเสี่ยงได้ นําการบริ หารความเสี่ยงไปปฏิบตั ทิ วั่ ทังองค์
้ กร
พิ จ ารณาปั จ จัย ความเสี่ ย งที่ มี ผ ลต่ อ การบรรลุเ ป้า หมายเชิ ง กลยุท ธ์ ข ององค์ ก ร โดย
(2)
พิจารณาความเสี่ยงทุกตัวอย่างละเอียดรอบคอบทังในเชิ
้
งปริ มาณและเชิงคุณภาพพร้ อมให้ ข้อเสนอแนะที่
เป็ นประโยชน์เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง และติดตามผลการดําเนินงานอย่างใกล้ ชิด ไม่ว่าจะเป็ นความเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับองค์กรหรื อระดับปฏิบตั ิการรายโครงการโดยริ เริ่ มนําระบบ KRI (Key Risk Indicator) มาใช้
เพื่อเป็ นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าสําหรับความเสี่ยงที่สําคัญในระดับองค์กรที่จะทําให้ ไม่บรรลุเป้าหมาย
และมีการติดตามผลของ KRI ทุก ๆ ไตรมาส
(3) พิจารณาและอนุมตั ิการดําเนินการเพื่อบริ หารความเสี่ยงที่มีนยั สํ าคัญต่อ ปตท.สผ. ใน
ระดับกลยุทธ์ ที่เกี่ยวกับการลงทุนใหม่ ๆ ทังในด้
้ านโครงการที่อยู่ในช่วงการสํารวจและการเข้ าซื ้อหรื อควบ
รวมกิจการ การยุติการลงทุน และนโยบายการทําประกันความเสี่ยงทางด้ านราคานํ ้ามัน ก่อนนําเข้ าเสนอ
คณะกรรมการ
(4) พิจารณาแผนการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ ดัชนีวดั ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน 5 ปี
2557-2561 และงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 โดยมี การพิจ ารณาความเสี่ ยงที่สําคัญ ก่อนนําเข้ า
เสนอต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ รายงานผลการประชุมให้ คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบเป็ น
ประจําและอย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ ขอรายงานสรุ ปการกํ ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ในปี 2556 ว่าได้
ปฏิบตั งิ านที่ได้ รับมอบหมายอย่างรอบคอบ เต็มกําลังสติปัญญา ด้ วยความรู้ ความสามารถ และความเป็ น
อิสระตลอดจนได้ ให้ ความเห็นต่าง ๆ แก่ทุกฝ่ ายอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้น
ทุกราย และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น ๆ อย่างเหมาะสมแล้ ว
ปรัชญา ภิ ญญาวัธน์
(นายปรัชญา ภิญญาวัธน์)
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
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9.18.6 รายงานของคณะกรรมการอิสระ ประจําปี 2556
ตามหลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดีสํา หรั บ บริ ษัท จดทะเบีย นที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศ
ไทยกํ า หนดให้ ม ี ค ณะกรรมการอิส ระเพื ่ อ ให้ ค วามเห็น เกี ่ ย วกับ การทํ า งานของฝ่ ายจัด การได้
อย่า งอิส ระเพื ่ อ ดูแ ลผลประโยชน์ ใ นการดํ า เนิน งานของ ปตท.สผ.โดยรวมและรั ก ษาผลประโยชน์
ให้ กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกัน คณะกรรมการอิส ระจึง เป็ น ส่วนหนึ่ง ของการกํากับดูแลกิจ การ
ที่ดีของ ปตท.สผ.
ปั จจุบนั คณะกรรมการอิสระปตท.สผ. ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ 9 คน จากกรรมการทังคณะ15
้
คน ซึง่ เป็ นจํานวนที่เข้ มกว่าเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
โดยมีนายณอคุณ สิทธิ พงศ์ เป็ นประธานกรรมการอิสระ พลเอกพรชัย กรานเลิศ เป็ นรองประธานกรรมการ
อิสระ และนางวรานุช หงสประภาส พล เอกวรวัฒน์ อินทรทัต นายไมตรี ศรี นราวัฒน์ นายอําพน กิตติอําพน
นายปรัชญา ภิญญาวัธน์นายอัชพร จารุ จินดา และนายอรรถพล ใหญ่สว่างในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการ
อิสระมีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ เพื่อปฏิบตั หิ น้ าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ ในระเบียบ
ว่าด้ วยคณะกรรมการอิสระด้ วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ ง โดยกรรมการอิสระ
ทุกคนได้ เข้ าร่ วมการประชุมและกรณีที่กรรมการอิสระผู้ใดมีส่วนได้ เสียใด ๆ ในเรื่ องที่พิจารณา กรรมการ
อิสระผู้นนได้
ั ้ งดออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ รวมทังได้
้ รายงานผลการประชุมทุกครัง้ ให้ คณะกรรมการ
ปตท.สผ. รับทราบเป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาระสําคัญของการประชุมสรุปได้ ดงั นี ้
พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบ
(1)
และแนวปฏิบตั ิของสากลและบริ ษัทชันนํ
้ าต่างๆ เพื่อให้ หลักเกณฑ์กรรมการอิสระของ ปตท.สผ.มี ความ
ครบถ้ วน ถูกต้ อง และทันสมัยอยูเ่ สมอ
(2)
ให้ ข้อแนะนําและติดตามผลการดําเนินการในเรื่ องที่สําคัญๆต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของฝ่ าย
จัดการเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยฝ่ ายจัดการจะนําข้ อแนะนําไป
ปฏิบตั แิ ละเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ต่อไป
พิจารณาเรื่ องที่เกี่ ยวกับการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของกรรมการ
(3)
อิสระให้ มีความเหมาะสมและถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการอิสระปฏิบตั ิหน้ าที่โดย เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่ องที่สําคัญและ
เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อช่วยให้ คณะกรรมการปตท.สผ. ทําหน้ าที่ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและรอบคอบมากยิ่งขึ ้น
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นายณอคุณ สิ ทธิ พงศ์
(นายณอคุณ สิทธิ พงศ์)
ประธานกรรมการอิ สระ
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10.

ความรั บผิดชอบต่ อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวมการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม ปตท.สผ. ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ่งแวดล้ อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders)
ปตท.สผ. ยึ ด มั่ น การดํ า เนิ น งานตามวิ สัย ทั ศ น์ ข องบริ ษั ท ในการเป็ นบริ ษั ท สํ า รวจและผลิ ต
ปิ โตรเลียมชันนํ
้ าในเอเชียที่ขบั เคลื่อนด้ วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว เพื่อสร้ างมูลค่าที่ยงั่ ยืนให้ แก่ผ้ มู ีส่วน
ได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของ ปตท.สผ. ทุกด้ าน
ปตท.สผ. ได้ กําหนดนโยบายด้ านการพัฒนาอย่างยั่งยื น หรื อที่เรี ยกว่า G.R.O.W.T.H. Policy
ประกาศใช้ ท่ัวทัง้ องค์ กรเพื่ อเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ ที่ชัดเจนครอบคลุม ประเด็น ที่ มี ความท้ าทายใน
การสร้ างการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน (นโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนดูได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัท)
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้ จั ด ทํ า แนวปฏิ บัติ ด้ า นความยั่ ง ยื น (Sustainable Development
Guideline) โดยได้ กําหนดประเด็นที่สําคัญต่อความยัง่ ยืนขององค์กร เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและดําเนินงาน
ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ซึ่ ง แต่ ล ะหน่ ว ยงานจะมี น โยบายหรื อ ระเบี ย บปฏิ บัติ ที่ ใ ช้ ในการควบคุ ม ดู แ ล
การดําเนินงานในแต่ละด้ านสอดคล้ องกันทัว่ ทังองค์
้ กรเช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยึดหลัก ISO
26000 นโยบายความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อมที่ยึดหลักปฏิบตั ิที่ดีขององค์กรผู้ผลิต
นํ ้ามันและก๊ าซธรรมชาติระหว่างประเทศ (OGP) และระเบียบการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ยึดถื อหลัก
ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน เป็ นต้ น
สําหรับด้ านการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ปตท.สผ. แบ่งการดําเนินงานการมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียเป็ นแบบแยกส่วนตามหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้ านนัน้ ๆ เนื่องจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียแต่ละ
กลุม่ มีความแตกต่างกัน จึงต้ องมีกระบวนการมีสว่ นร่วมที่แตกต่างกันออกไป
รายละเอียดดูได้ จากรายงานความยัง่ ยืนประจําปี 2556
10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
ปตท.สผ. มีตวั ชี ้วัดการดําเนินงานทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมเป็ นตัวชี ้วัดในระดับ
บริ ษัท ทังในด้
้ านการจัดการ ได้ แก่ การดําเนินงานตามแผนงานความยัง่ ยืน การเปิ ดเผยข้ อมูลตามตัวชี ้วัด
ของ Global Reporting Initiative (GRI) และในด้ านผลการดําเนินงาน เช่น การลดปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจก
เป็ นต้ น เพื่อให้ การบริ หารความยัง่ ยืนของบริ ษัท เป็ นส่วนหนึง่ ของการดําเนินธุรกิจขององค์กร ไม่ตา่ งไปจาก
การบริ หารจัดการด้ านการเงิน ดังนัน้ กระบวนการทางธุรกิ จต่างๆ ตังแต่
้ การวางแผนธุรกิจ การประเมิน
ความเสี่ยงองค์กร กระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การติดตามผลการดําเนินงานตาม
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ตัวชี ้วัด และการรายงานผลการดําเนินงานจึงมีสาระที่สําคัญด้ านการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนเข้ าไปด้ วย
ในปี ที่ผา่ นมา ตัวชี ้วัดทังหมดมี
้
การดําเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมาย
ปตท.สผ. มีการจัดทํารายงานความยัง่ ยืนที่มีความสอดคล้ องในระดับ A+ กับแนวทางการจัดทํา
รายงานความยัง่ ยืนของ GRI และข้ อกําหนดการรายงานเพิ่มเติมของบริ ษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมนํ ้ามันและ
ก๊ าซธรรมชาติตลอดจนเป็ นการสื่อสารความก้ าวหน้ าในการปฏิบตั ิหลัก 10 ประการ ของข้ อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ แ ละแนวทางการรายงานข้ อ มูล ที่ ดีอื่น ๆ ของอุตสาหกรรมนํ า้ มัน และก๊ าซธรรมชาติจึง มี
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีสาระสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืน ที่สอดคล้ องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และเป็ นข้ อมูลที่ สําคัญต่อบริ ษัทฯเพื่อให้ ผ้ มู ี ส่วนได้ ส่วนเสียสามารถใช้ ประกอบการตัดสินใจใน
ด้ านความยัง่ ยืนของ ปตท.สผ. ได้
มีรายละเอียดตามรายงานความยัง่ ยืนประจําปี 2556
10.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรั บผิดชอบต่ อสังคม
– ไม่มี –
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (After Process)
ปตท.สผ. เชื่อว่าการที่องค์กรจะสามารถดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนได้ นนั ้ สังคมและสิ่งแวดล้ อมต้ องมี
ความยั่งยื น ดังนัน้ นอกจากการบริ หารจัดการในกระบวนการดําเนินธุรกิ จทั่วไปแล้ วบริ ษัทจึงได้ ดําเนิ น
กิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สงั คมและสิ่งแวดล้ อมควบคูก่ นั ไปเพื่อช่วยให้ สงั คมมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
จากการทบทวนกิ จกรรมเพื่ อประโยชน์ ต่อสัง คมและสิ่งแวดล้ อมที่ ผ่านมา เพื่ อให้ มี การพัฒ นา
อย่างต่อเนื่ อง ปตท.สผ. จึง ได้ กําหนดกรอบการดํ าเนิ นกิจ กรรมเพื่ อประโยชน์ต่อสัง คมและสิ่ง แวดล้ อม
โดยแบ่ง เป็ น 4 ด้ าน ได้ แ ก่ การศึกษา ศิล ปวัฒ นธรรมและกี ฬ าการฟื ้นฟูและอนุรักษ์ สิ่ง แวดล้ อมและ
ความต้ องการทางสังคมการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน จึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ในปี ที่ผา่ นมา ปตท.สผ. มุง่ เน้ นการดําเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ที่สามารถตอบสนองต่อประเด็น
ของสังคมในด้ านความท้ าทายต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ เชิงบวก
จากกิจกรรมที่มีนยั ต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม และองค์กร จึงได้ เริ่ มดําเนินโครงการปลูกป่ า 200,000 ไร่ และยังได้
ใช้ โอกาสนี ้สร้ างจิตสํานึก ตลอดจนทักษะในการทํางานของพนักงานผ่านโครงการ “PTTEP GREEN UP"
โดยสนับสนุนให้ พนักงานและครอบครัวมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกป่ าอีกด้ วย
มีรายละเอียดตามรายงานความยัง่ ยืนประจําปี 2556
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ปตท.สผ. ได้ ตระหนักถึ ง ความสํ าคัญ ในการบริ หารความเสี่ ยงและระบบการควบคุม ภายในที่
พอเพียงและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน การใช้
ทรัพ ยากรและดูแลทรั พย์ สิน การรายงานมี ความถูกต้ อง เชื่ อถื อได้ และมีการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ปตท.สผ. ได้ มีการออกแบบ จัดทํา ประเมินผลและปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทํ าหน้ าที่ ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในซึ่งพิจารณา
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทัง้ 5 ด้ าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) สามารถสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
1.

สภาพแวดล้ อมของการควบคุม (Control Environment)

ปตท.สผ. มี สภาพแวดล้ อมของการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมและเพียงพอ โดยมี การส่งเสริ ม
ด้ านจริ ยธรรมเป็ นวัฒนธรรมองค์กร มีการกํ าหนดโครงสร้ างการบริ หารจัดการและการมอบหมายงานที่
ชัดเจน ดังนี ้
ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ
โดยได้ จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมีการทบทวน
เพื่อพิจารณาปรับปรุงเป็ นประจําทุกปี และมีการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี ้ ยัง
ได้ มีการสื่อสารเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจกับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องผ่านทางหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรม
ธุรกิจ (CG&BE Course) ให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานใหม่ทกุ คน การจัดหลักสูตร CG&BE Knowledge
Program และ BE E-Learning ให้ แก่พนักงานทุกคน การจัดกิจกรรม CG&BE Visit เพื่อให้ หน่วยงานต่าง ๆ
ได้ รายงานแนวทางการนํา CG&BE ของ ปตท.สผ. ไปใช้ ในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงรายงานปั ญหาอุปสรรค
ต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลโดยตรง เป็ นต้ น
•
ปตท.สผ.มีการกําหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. แยกจากฝ่ าย
บริ ห ารอย่ า งชัด เจน และมี ก ารจัด โครงสร้ างองค์ ก ร สายการบัง คับ บัญ ชา อํ า นาจความรั บ ผิ ด ชอบ
อย่างเหมาะสมมี ความคล่องตัว มี ประสิ ทธิ ภ าพ ตามหลักการกํ ากับดูแลกิจ การที่ ดี และสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
•
ปตท.สผ.ได้ กํ า หนดวิ ธี บ ริ ห ารทรั พ ยากรบุค คลไว้ เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร เช่ น
อัตรากํ าลัง การคัดเลือก การบรรจุ การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้บริ ษัทให้ ความสํ าคัญกับ
•
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เรื่ องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็ นอย่างมาก โดยจัดทํ าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่ อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร ให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการทางธุรกิจได้
2.

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ปตท.สผ. เล็งเห็นความสําคัญของการบริ หารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. โดย
นํ า ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ ป็ น สากลมาใช้ มี ก ารกํ า หนดนโยบาย กระบวนการ และเครื่ อ งมื อ
การบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดังนี ้
ปตท.สผ. มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทําหน้ าที่กําหนดนโยบายและกรอบ
การดําเนินงานบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท รวมทังกํ
้ ากับดูแลให้ การบริ หารความเสี่ยงประสบความสําเร็ จ
ในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกครัง้ โดยในปี 2556
มีการประชุมทังหมด
้
15 ครัง้
•
ปตท.สผ. มีนโยบายการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยให้
นําการบริ หารความเสี่ยงไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เพื่อให้ มนั่ ใจในการบรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัท
•
ปตท.สผ. มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งทั ง้ ส่ ว นที่ เ ป็ นความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก ร
(Enterprise Risk Management) เป็ นการบริ หารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กรในภาพรวม และความเสี่ยงระดับการดําเนินงาน เป็ นการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และโครงการที่รับผิดชอบต่าง ๆ โดยมีการประเมินความเสี่ยงทุกประเภทที่เกิด
จากทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร และประเมินผลกระทบและโอกาสการเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจ
เกิ ดขึน้ รวมทัง้ มี มาตรการและแผนปฏิ บตั ิงานเพื่ อจัดการความเสี่ ยงเหล่านัน้ เช่น จัดตังคณะกรรมการ
้
บริ หารความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิการ (Operational Risk Committee) เพื่อให้ การบริ หารความเสี่ยงด้ าน
เทคนิค ความปลอดภัย และการสนับสนุนการปฏิบตั ิการในโครงการต่าง ๆ เป็ นไปอย่างมี ประสิทธิ ภาพ
ยิ่งขึ ้น โดยในปี 2556 มีการประชุมทังหมด
้
7 ครัง้ รวมถึงการนําระบบ KRI (Key Risk Indicator) เป็ น Early
warning ในการเตือนภัยล่วงหน้ าสําหรับปั จจัยเสี่ยงในระดับองค์กร ที่อาจจะทําให้ องค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย
เชิงธุรกิจ
•
มี การสื่ อสารเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้ นเรื่ องการบริ หาร
ความเสี่ ยงถื อเป็ นหน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกท่าน รวมถึงผู้รับเหมาของ
บริ ษัทที่จะต้ องยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อความสําเร็ จและการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท
•

ทังนี
้ ้ รายละเอียดด้ านการบริ หารความเสี่ยง ปรากฏในหัวข้ อ 3 เรื่ อง “ปัจจัยความเสี่ยง”
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3.

มาตรการควบคุม (Control Activities)

มาตรการควบคุม มี วัตถุประสงค์เพื่ อให้ การดําเนินกิ จการของ ปตท.สผ. เป็ นไปอย่างมี ระบบมี
ประสิทธิภาพ มีการป้องกันและบริ หารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยปตท.สผ.มีมาตรการควบคุมที่สําคัญ
ดังนี ้
•
ปตท.สผ. มีการกําหนดระเบียบ นโยบาย วิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดย
ดําเนินกิจการภายใต้ ระเบียบบริ ษัท ดังนี ้การกํ ากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ ระเบียบการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล ระเบียบการงบประมาณ การเงิ นและการบัญชี ระเบียบการจัดหาพัสดุทั่วไป ระเบียบ
การจัดหาเพื่อการประกอบธุรกิ จสํ ารวจและผลิตปิ โตรเลียมและระเบียบการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและการให้
ความคุ้มครอง นอกจากนี ้ยังมีระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องทัง้ 5 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลโดยระเบียบดังกล่าวจะใช้ เป็ นกรอบการดําเนินงานของบริ ษัท ซึ่งระบุขอบเขต
และ อํ านาจหน้ าที่ ของกรรมการและฝ่ ายบริ หารนอกจากระเบียบดังกล่าวแล้ ว ปตท.สผ. มี เอกสารคู่มือ
การมอบอํานาจและตัวอย่างลายมือชื่อ (Delegation of Authorities & Signature, DAS) เพื่อให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่สามารถมอบอํานาจให้ ผ้ บู ริ หารตามหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน
•
ปตท.สผ. มี ก ารพัฒ นาและทบทวนกระบวนการทํ า งานอย่ า งสมํ่ า เสมอ เช่ น
กระบวนการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Process) รวมถึงการเข้ าซื ้อและการควบรวมกิจการ
(M&A Pre-Deal and Post-Deal Integration) กระบวนการปฏิบตั ิงานด้ านทรัพยากรบุคคล (Human
Resources) และการจัดการงานบริ หารทั่วไปในสํ านักงาน (Administration) สํ าหรั บโครงการใน
ต่างประเทศ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้ มีการสอบทานกระบวนการต่าง ๆ ได้ แก่ กระบวนการจัดซื ้อ
กระบวนการบริ หารสัญญา และกระบวนการจ่ายเงิ น ว่ากิ จกรรมการควบคุมเหมาะสมกับความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ หรื อไม่ รวมถึงสอบทานการปฏิบตั ิตามกิ จกรรมการควบคุมผ่านการประเมินการควบคุมด้ วย
ตนเอง (Control Self-Assessment, CSA)
•
ปตท.สผ. ให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้ อกําหนดต่าง ๆ โดย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ มอบหมายให้ ฝ่ายกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
(Compliance) กํ ากับดูแลว่า ปตท.สผ. มีการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องอย่างครบถ้ วน โดยผ่าน
กิ จ กรรมต่างๆ เช่น การจัดทํ านโยบายการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ รายการสรุ ปการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance Checklist) ระบบฐานข้ อมูลกฎหมาย (Legislation Database) และระบบบริ หารการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Management System)เป็ นต้ นรวมถึงการติดตามกรณี ที่ไม่
เป็ นไปตามกฎหมายพร้ อมทังเสนอแนะแนวทางป้
้
องกันแก้ ไข
•
ปตท.สผ. มีการพัฒนามาตรการควบคุมด้ วยระบบเทคโนโลยี โดยมีการควบคุม
โครงสร้ างพื ้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสมและควบคุมด้ านความความปลอดภัยของระบบ
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เทคโนโลยี เช่น การเข้ าถึงข้ อมูล การรับส่งข้ อมูล การนําข้ อมูลเข้ าสู่ระบบ เป็ นต้ น โดย ปตท.สผ. ได้ กําหนด
ชันความลั
้
บของข้ อมูล เพื่อจํากัดสิทธิเฉพาะผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลในระดับที่กําหนด
เท่านัน้
4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)

ปตท.สผ. ได้ จดั ให้ มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทังภายในและภายนอกองค์
้
กร อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี ้
การสื่อสารภายในองค์กร ปตท.สผ. ได้ ให้ ข้อมูลข่าวสารที่จําเป็ นต่อการดําเนินงาน
ที่เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ โดยบุคลากรทุกคนได้ รับข้ อมูลข่าวสารผ่านระบบ Intranet และ E-mail
นอกจากนี ้ ยังจัดให้ มีการสื่อสารระหว่างผู้บริ หารและผู้ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ เกิดการประสานงานและสามารถ
ปฏิบตั งิ านบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
•
การสื่ อสารภายนอกองค์กร ปตท.สผ.มีการเปิ ดเผยข้ อมูล ให้ แก่ ผ้ ูมี ส่วนได้ เ สี ย
อย่างสมํ่าเสมอ เป็ นจริ ง ถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ได้ อย่างทั่วถึ ง และเท่าเที ยมกัน เช่น เว็ปไซต์ของบริ ษัท ซึ่ง มี การปรั บปรุ ง ข้ อมูล อย่างสมํ่ าเสมอ และมี
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ ทําหน้ าที่ ส่ื อสารข้ อมูลให้ กับผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกองค์กร เช่น หน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ หน่วยงานสื่อสารองค์กร หน่วยงานบรรษัทภิบาลและสิทธิผ้ ถู ือหุ้น
•
ปตท.สผ.จัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่ อให้ พนักงานและ
บุคคลภายนอกรายงานหรื อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย หรื อระเบียบปฏิบตั ิตา่ ง ๆ โดยกําหนด
ไว้ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในระเบียบการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและการให้ ความคุ้มครอง
•

5.

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ปตท.สผ. กําหนดให้ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเป็ นประจําทุกปี โดยจัดให้ มี
การประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์กรตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และการประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA)
ทังในระดั
้
บองค์กรและระดับกระบวนการตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้ พนักงานมี
ความเข้ าใจถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน มัน่ ใจว่าการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสม และ
มี การปรั บปรุ ง หากมี ข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายใน นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ าย
ตรวจสอบยังได้ สอบทานและให้ ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้
มัน่ ใจว่าระบบการกํากับดูแล การควบคุมภายในมีความพอเพียงและมีประสิทธิผล
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 3/2557/376 วั น ที่ 27 กุม ภาพัน ธ์ 2557 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ให้ ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบสรุ ปความเห็นในเรื่ องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กล่าวคือ ปตท.สผ. และบริ ษัท
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ย่อยได้ มีการออกแบบและปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สําคัญ ซึ่ง
อาจมี ผ ลกระทบต่อ ผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท และเมื่ อ พบจุด บกพร่ องของระบบ ก็ ไ ด้ มี ก ารจัด ทํ า
ปรั บปรุ ง แก้ ไขระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิ จของ
บริ ษัทในปั จจุบนั และอนาคต และสอดคล้ องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ การตรวจสอบงบการเงินของ ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย ประจําปี 2556 โดยสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ได้ สอบทานและประเมินประสิทธิผลระบบการควบคุม
ภายในของ ปตท.สผ. โดยสอบทานและประเมินประสิทธิ ผลตามแนวทางที่กําหนดขึ ้นตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีและตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 แล้ วพบว่า ระบบการควบคุมภายในได้ ถกู ออกแบบ นําไปปฏิบตั ิและรักษาไว้ เพื่อรองรับความ
เสี่ยงทางธุรกิจ และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่ดี
11.2 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
ของบริษัท
11.2.1 บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ได้ จดั ตังฝ่
้ ายตรวจสอบ (Internal Audit Department) ขึ ้น โดยมีสายการบังคับบัญชา
และสายการรายงานขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Functionally/directly report to the Audit
Committee) ทังนี
้ ้ มีรายละเอียดของขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี ้
(1) การตรวจสอบเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่น ใจว่ าการดํ า เนิ น งานเป็ นไปตามเป้า หมาย
(Objective Assurance) ของบริ ษัทโดยวิธีการประเมินและเพิ่มประสิทธิ ผลของการบริ หารความเสี่ ยง
การควบคุม และการกํากับดูแลกิจการ
(2) การตรวจสอบโครงการร่ วมทุน (Joint Venture Audit) เป็ นการสอบทาน
การปฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท ผู้ ดํ า เนิ น การ (Operator) ในโครงการที่ บ ริ ษั ท เข้ า ร่ ว มทุ น เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า
การปฏิบตั งิ านต่าง ๆ สอดคล้ องกับสัญญาร่วมทุนและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(3) การให้ คําปรึ กษา (Consulting Services) โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะ
เป็ นไปตามข้ อตกลงที่ทําขึ ้นร่ วมกันกับผู้รับบริ การ ฝ่ ายตรวจสอบสามารถให้ คําปรึ กษาเพื่อให้ เกิดความ
มัน่ ใจว่ากระบวนการการบริ หารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลที่มีอยู่แล้ วหรื อที่จดั ทําขึ ้นใหม่
มีประสิทธิ ภ าพและประสิทธิ ผ ลอย่างเพี ยงพอ หรื อสามารถให้ คําแนะนํ าในการออกแบบกระบวนการ
ดังกล่าว
(4) การทุจริ ต (Fraud) โดยผู้ตรวจสอบจะต้ องคํานึงถึงและให้ ความสําคัญกับประเด็น
ที่มีความเสี่ยงสูงซึง่ จะนําไปสูก่ ารทุจริ ตได้ รวมถึงการบ่งชี ้ถึงจุดอ่อนของการควบคุมที่ยงั คงมีอยู่และผู้ตรวจ
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สอบจะดําเนินการสื บสวนขัน้ ต้ นเกี่ ยวกับเรื่ องที่ อาจมี การทุจริ ตเมื่ อได้ รับการร้ องขอจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อ จากประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้จัด การใหญ่ โดยฝ่ ายจัด การเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ค้ นหา สืบสวนและลงโทษการกระทําทุจริต
(5) การร้ องขอให้ มีการตรวจสอบเป็ นกรณี พิเศษ (Special Audit Requests) เป็ น
การตรวจสอบรายการที่ ไม่ได้ อยู่ในแผนงานตรวจสอบประจําปี โดยได้ รับการร้ องขอเป็ นพิเศษจากฝ่ าย
จัดการและ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ ใ นการพิจ ารณาความเป็ น อิ ส ระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้ าย พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษ
หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบ ตามที่ ระบุไว้ ในระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2542 (ฉบับ
ประมวล)
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ทัง้
สองท่าน ดังมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้ อ 11.2.3 มีคณ
ุ สมบัติที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ใน
ตํ าแหน่ ง ดัง กล่ าวได้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ เนื่ องจากทัง้ สองท่ านมี วุฒิ การศึกษา ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ใ นการทํ างานตรวจสอบ และได้ เ ข้ า ร่ วมฝึ กอบรมในหลักสูตรที่ เ กี่ ยวข้ องกับหน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบทังด้
้ านงานตรวจสอบโดยตรงด้ านการบริ หารงานของฝ่ ายตรวจสอบ ตลอดจนด้ านการปรับปรุ ง
การทํ า งานของผู้ต รวจสอบภายในที่ ช่ วยเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการดําเนิน งานของฝ่ ายตรวจสอบอย่า ง
สมํ่าเสมอ
11.2.2 บทบาท หน้ า ที่ และความรั บผิ ดชอบของหัว หน้ างานกํา กับ ดูแลการปฏิ บัติตาม
กฎเกณฑ์ ของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ได้ จดั ตังฝ่
้ ายกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department) ขึ ้น โดยมีสาย
การรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ ห ารและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ซึ่งฝ่ ายกํ ากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์มีหน้ าที่ความรับผิดชอบหลักในการส่งเสริ ม
ให้ กลุ่ม ปตท.สผ. มีการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance) อย่างครบถ้ วนด้ วยความเรี ยบร้ อย รวมทัง้
สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงสามารถบริ หารความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Compliance Program เช่น การจัดทําสรุ ปรายการกฎเกณฑ์ (Compliance
Checklist) การให้ ความรู้ และคํ าแนะนํ าแก่บุคลากร การสื่ อสารและการจัดอบรมกฎเกณฑ์ ที่เ กี่ ยวข้ อง
การติดตามดูแลให้ บุคลากรมี การปฏิ บตั ิงานตามกฎเกณฑ์ รวมทัง้ การระบุและประเมินความเสี่ ยงด้ าน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์การให้ คําแนะนําในการเปลี่ยนแปลงแก้ ไข หรื อการออกระเบียบ นโยบาย รวมถึง
ข้ อกํ าหนดภายในต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. และประสานงานกับผู้กํากับดูแล หรื อหน่วยงานทางการ
ภายนอก
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11.2.3 ผู้บริหารที่ดาํ รงตําแหน่ งหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแล
การปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ ของ ปตท.สผ.
ในระหว่างปี 2556 ผู้บริ หารที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับ
ดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของ ปตท.สผ. มีจํานวน 2 ท่าน ได้ แก่
ชื่อ-สกุล
(1) นางฉวีพร แจ่มแสง
(2) นายวีระศักดิ์ แม้ นชูวงศ์

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง
หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์
1 ตุลาคม 2556 – ปั จจุบนั
16 มิถนุ ายน 2555 – 30 กันยายน 2556
1 มกราคม 2546 – 30 กันยายน 2556
1 ตุลาคม 2556 – ปั จจุบนั
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

ข้ อมูลเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ของบริ ษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ส่วนที่ 2 หน้ า 96

แบบ 56-1 ปี 2556

12.

รายการระหว่ างกัน

12.1 รายการระหว่ างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
รายการระหว่างกันของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(“ปตท.”)

ลักษณะความสัมพันธ์
ปตท. เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท โดยถือหุ้นร้ อยละ 65.29
ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วของบริษัท
 มีกรรมการร่ วมกันกับบริษัท ได้ แก่
(1) นายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร
(2) นายณัฐชาติ จารุ จินดา
(3) นายอรรถพล ใหญ่สว่าง


ลักษณะรายการ
การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึง่ ประกอบด้ วยการขาย
นํ ้ามันดิบ ก๊ าซธรรมชาติ ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว และ
คอนเดนเสท
 ยอดรายได้ รวม
 ยอดลูกหนี ้คงค้ าง

นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเข้ าทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.)


5,978.42
864.01

การกําหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรื อกิจการอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้ องกัน

ส่วนที่ 2 หน้ า 97

แบบ 56-1 ปี 2556
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
รายได้ อื่น ๆ ซึง่ ประกอบด้ วย
 รายได้ จากการรับจ้ างดําเนินงานออกแบบ จัดหา
อุปกรณ์ ก่อสร้ าง และทดสอบอุปกรณ์รับส่ง
ก๊ าซธรรมชาติจากแท่นผลิตกลางในแหล่งบงกชใต้
มาถึงท่อส่งก๊ าซเส้ นที่ 3 ของ ปตท. ให้ แก่ ปตท.
 รายได้ จากการให้ บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานสนับสนุน
การพัฒนาปิ โตรเลียม เช่น การให้ บริการคลังสินค้ า
เฮลิคอปเตอร์ และทีพ่ กั แก่เจ้ าหน้ าที่ ปตท. ที่แท่นผลิต
กลางอาทิตย์ และบงกช
 รายได้ จากการบํารุ งรักษามิเตอร์ ก๊าซธรรมชาติ
 รายได้ จากการให้ บริ การฝึ กอบรม
 รายได้ จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบตั งิ าน
สมทบที่ บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน
 ยอดรายได้ รวม
 ยอดลูกหนี ้คงค้ าง
ยอดลูกหนี ้การให้ บริการสร้ างท่อขนส่งก๊ าซ

นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเข้ าทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.)


รายได้ อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ ดงั กล่าว
มีการกําหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กําหนดให้ กบั บุคคล
หรื อกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน

2.67
0.68
30.24  ยอดลูกหนี ้ดังกล่าวเป็ นยอดลูกหนี ้ที่เกิดขึ ้น
จากการให้ บริ การสร้ างท่อขนส่งก๊ าซในส่วน
งานเพิ่มเติมเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ อยูร่ ะหว่าง
การเจรจาหาข้ อสรุ ปกับ ปตท. ถึงจํานวนเงินที่
แน่นอนสําหรับงานส่วนเพิ่มเติมดังกล่าว ทังนี
้ ้
การให้ บริ การสร้ างท่อขนส่งก๊ าซทังหมด
้
ดังกล่าวได้ มีการกําหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กําหนด
ให้ กบั บุคคลหรื อกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน

ส่วนที่ 2 หน้ า 98

แบบ 56-1 ปี 2556
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
การซื ้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง และ
ค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากรที่ ปตท. ส่งมาช่วยปฏิบตั งิ าน
ให้ กบั บริษัท
 ยอดค่าใช้ จ่ายซื ้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้ อง ค่าบริ การที่เกี่ยวเนื่อง และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
 ยอดค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากร
 ยอดเจ้ าหนี ้คงค้ าง
ค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี ซึง่ เป็ นภาระผูกพันที่
บริ ษัทต้ องจ่ายค่าตอบแทนตามเงื่อนไขของสัญญาซื ้อ
ขายก๊ าซธรรมชาติของโครงการอาทิตย์

บริ ษัท สตาร์ ปิโตรเลียมรี ไฟน์นิ่ง
จํากัด (มหาชน) (“SPRC”)



ปตท. ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การขายนํ ้ามันดิบ
ของ SPRC โดยถือหุ้นร้ อยละ 36.00 ของทุนจดทะเบียนและ  ยอดรายได้ รวม
ชําระแล้ วของ SPRC
 ยอดลูกหนี ้คงค้ าง

นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเข้ าทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

ราคาซื ้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้ อง ค่าบริ การที่เกี่ยวเนื่อง และค่าใช้ จ่าย
อื่น ๆ มีการกําหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
75.89
ตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กําหนด
ให้ กบั บุคคลหรื อกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
1.49  อัตราค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากร กําหนดตาม
4.74
อัตราค่าจ้ างพนักงานที่ ปตท. ได้ จ่ายจริงให้ แก่
พนักงานที่สง่ มาช่วยปฏิบตั งิ านให้ กบั บริ ษัทฯ
1.76  การกําหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรื อกิจการอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้ องกัน




84.45
10.57

การกําหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรื อกิจการอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้ องกัน

ส่วนที่ 2 หน้ า 99

แบบ 56-1 ปี 2556
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์
จํากัด
(“เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์”)

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยถื อ
หุ้ น ร้ อยละ 50.00 ของทุ น จดทะเบี ย นและชํ า ระแล้ ว ของ
เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์
 ปตท. ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษั ทเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของเอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยถื อหุ้นร้ อยละ 50.00 ของทุน
จดทะเบียนและชําระแล้ วของเอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์
 ผู้บริ หารของบริ ษัท ได้ แก่
(1) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริ เกษม
(2)นายอัษฎากรลิ ้มปิ ติและ
(3)นายฐิ ติ เมฆวิชยั
เป็ นกรรมการของเอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์

บริ ษั ททํา สัญ ญาเช่า อาคารสํานักงานที่ ศูนย์ เอนเนอร์ ยี่
คอมเพล็กซ์ (EnCo) กับ เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์ เพื่อใช้
เป็ นพื ้นที่สํานักงาน พื ้นที่เก็บของและพื ้นที่อเนกประสงค์
รวมพื ้นที่ประมาณ 47,000 ตารางเมตรโดยมีอายุสญ
ั ญา
เช่าเป็ นเวลา 3 ปี และบริ ษัทฯ มีสทิ ธิที่จะต่อสัญญาเช่าได้
อีก 3 ปี
 ยอดค่าเช่าและค่าบริ การจ่ายรวม
 ยอดเจ้ าหนี ้คงค้ าง



บริ ษัททําสัญญากู้ยืมเงินกับ เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่ง
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ ก้ โู ดยมีเงื่อนไขสําคัญดังนี ้
 อายุเงินกู้ 13 ปี 6 เดือน
 สัญญาหมดอายุวนั ที่ 2 ตุลาคม 2565
 อัต ราดอกเบี ย้ อ้ างอิ ง ตามสัญ ญาเงิ น กู้ ระหว่ า ง
เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์กับธนาคารกรุ งไทย จํ ากัด
(มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 (รวมถึ ง
การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว) ซึง่ อัตราดอกเบี ้ย
ดังกล่าวเท่ากับ FDR บวกร้ อยละ 2 ต่อปี สําหรับ
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 ยอดเงินให้ ก้ ยู ืมคงค้ าง
 ดอกเบี ้ยรับ

นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเข้ าทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.)


อัตราค่าเช่าที่กําหนดเป็ นอัตราค่าเช่าที่อ้างอิง
จากอัตราค่าเช่า ที่ ถูก ประเมินโดยผู้ป ระเมิ น
ราคาอิสระ โดยใช้ วิธีการคํานวณตามเกณฑ์
การกําหนดค่าเช่าที่ใช้ กันทัว่ ไปในธุรกิจให้ เช่า
อาคารสํานักงาน



สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามเงื่อนไข
ข อ ง สั ญ ญ า เ งิ น กู้ ร ะ ห ว่ า ง เ อ น เ น อ ร์ ยี่
คอมเพล็ ก ซ์ และธนาคารกรุ ง ไทย จํ า กั ด
( ม ห า ช น ) ล ง วั น ที่ 2 เ ม ษ า ย น 2 5 5 2
(รวมถึ ง การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม สัญ ญาดัง กล่า ว)
และเป็ นการให้ การสนับสนุนทางการเงินโดย
ผู้ถื อ หุ้นทุก รายของ เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็ก ซ์
ต า ม สั ด ส่ ว น ก า ร ถื อ หุ้ น ใ น เ อ น เ น อ ร์ ยี่
คอมเพล็กซ์

22.58
-

17.68
0.80

ส่วนที่ 2 หน้ า 100

แบบ 56-1 ปี 2556
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
รายได้ จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบตั งิ านสมทบ
ที่เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์
 ยอดรายได้ รวม
 ยอดลูกหนี ้คงค้ าง

บริ ษัท พีทีที ไอซีที โซลูชนั่ ส์ จํากัด  ปตท. ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(“PTT ICT”)
ของ PTT ICT โดยถือหุ้นร้ อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและ
ชําระแล้ วของ PTT ICT
 บริ ษัท ปตท. โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) (“PTTGC”)
และ บริษัท ไทยออยล์จํากัด (มหาชน) (“TOP”) ซึง่ มี ปตท. เป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นใน PTT ICT ร้ อยละ 40 และร้ อยละ 20
ตามลําดับ
 ผู้บริ หารของบริ ษัท ได้ แก่ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริ เกษม
เป็ นกรรมการของ PTT ICT

บริ ษัทได้ ทําสัญญาว่าจ้ าง PTT ICT เพื่อให้ บริ การด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บริ ษัท
 ยอดค่าใช้ จ่ายรวม
 ยอดเจ้ าหนี ้คงค้ าง

บริ ษัท พีทีที อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด (“พีทีที อินเตอร์ ”)

รายได้ จากการรับจ้ างจัดหาพนักงานขับรถผู้บริ หาร โดยมี
การทําสัญญาระหว่างพีทีที อินเตอร์ และบริ ษัท พีทีทีอีพี
เซอร์ วิสเซส จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของปตท.สผ.
 ยอดรายได้ รวม
 ยอดลูกหนี ้คงค้ าง
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อบัตรโดยสารเครื่ องบิน
 ยอดค่าใช้ จ่ายรวม
 ยอดเจ้ าหนี ้คงค้ าง

บริ ษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) (“THAI”)

ปตท. ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ พีทีที อินเตอร์ โดยถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนและชําระแล้ วของพีทีที อินเตอร์
 ผู้บริ หารของบริ ษัทได้ แก่ นายชัชวาล เอี่ยมศิริ
เป็ นกรรมการของ พีทีที อินเตอร์
 กรรมการร่ วมกันกับบริษัทได้ แก่
(1) นายอําพน กิตติอําพน
(2) นายอรรถพล ใหญ่สว่าง


รายได้ จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบตั งิ านสมทบ
ที่ PTT ICT
 ยอดรายได้ รวม
 ยอดลูกหนี ้คงค้ าง

นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเข้ าทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.)


อัต ราค่ า จ้ างพนั ก งานกํ า หนดตามอั ต ราที่
บริ ษั ท ได้ จ่ า ยจริ ง ให้ แ ก่ พ นัก งานที่ บ ริ ษั ท ได้
ส่งไปปฏิบตั งิ านสมทบที่เอนเนอร์ ยี่
คอมเพล็กซ์



การกําหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรื อกิจการอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้ องกัน



อัตราค่าจ้ างพนักงานกําหนดตามอัตราที่
บริ ษัทได้ จ่ายจริงให้ แก่พนักงานที่บริ ษัทได้
ส่งไปปฏิบตั งิ านสมทบที่ PTT ICT



การกําหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจเช่นเดียวกับที่กําหนดให้ กบั บุคคลหรื อ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน



การกําหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กําหนดให้ กบั บุคคลหรื อ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน

0.06
0.01

19.24
0.53

1.12
1.02

0.04
0.01
1.84
0.29

ส่วนที่ 2 หน้ า 101

แบบ 56-1 ปี 2556
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท ปตท. โกลบอลเคมิคอล
จํากัด (มหาชน) (“PTTGC”)

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ปตท. ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ PTTGC โดยถือหุ้นร้ อยละ 48.90 ของทุนจดทะเบียนและ
ชําระแล้ วของ PTTGC
 มีกรรมการร่ วมกันกับบริษัท ได้ แก่ นายปรัชญา ภิญญาวัธน์

รายได้ จากการรับจ้ างจัดหาพนักงานขับรถผู้บริ หาร โดยมี
การทําสัญญาระหว่าง PTTGC และบริษัท พีทีทีอีพี
เซอร์ วิสเซส จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของปตท.สผ.
 ยอดรายได้ รวม
 ยอดลูกหนี ้คงค้ าง
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยว่าจ้ างพีทีที เมนเทนแนนซ์ใน
การให้ บริ การต่าง ๆ โดยมีการทําสัญญาดังนี ้
 ปตท.สผ.ส. ทําสัญญาการจ้ างงานบํารุ งรักษาและ
ซ่อมแซม Rail Tank Wagons กับ
พีทีที เมนเทนแนนซ์
 ปตท.สผ.ส. ทําสัญญาการจ้ างงานบํารุ งรักษา
งานตรวจสอบ อุปกรณ์ และงานบริการทัว่ ไปกับ
พีทีที เมนเทนแนนซ์
 บริ ษัททําสัญญาการจ้ างอบรม MESC
Implementation for Stock Inventory (เกี่ยวกับ
ระบบการจัดการสินค้ าคงคลัง) กับ
พีทีทีเมนเทนแนนซ์
 ยอดค่าใช้ จ่ายรวม
 ยอดเจ้ าหนี ้คงค้ าง



บริ ษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์แอนด์  ปตท. ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เอนจิเนียริ ง จํากัด
ของ พีทีที เมนเทนแนนซ์โดยถือหุ้นร้ อยละ 40 ของทุนจด
(“พีทีที เมนเทนแนนซ์”)
ทะเบียนและชําระแล้ วของพีทีที เมนเทนแนนซ์
 PTTGC ซึง่ มี ปตท. เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นใน พีทีที
เมนเทนแนนซ์ ร้ อยละ 60

นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเข้ าทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.)


การกําหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจเช่นเดียวกับที่กําหนดให้ กบั บุคคลหรื อ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน



การกําหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กําหนดให้ กบั บุคคลหรื อ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน

0.02
-

2.70
-
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รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท พีทีที เอนเนอร์ ยี่ โซลูชนั่ ส์
จํากัด
(“พีทีที เอนเนอร์ ยี่”)

บริ ษัท สปอร์ ต เซอร์ วิสเซสอัลไล
แอนซ์ จํากัด
(“สปอร์ ต เซอร์ วิสเซส”)

บริ ษัท ทิพยประกันภัย จํากัด
(มหาชน) (“TIP”)

บริ ษัท บิซเิ นส เซอร์ วิสเซสอัลไล
แอนซ์ จํากัด (“บิซเิ นส เซอร์ วิส
เซส”)

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ปตท. ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ พีทีที เอนเนอร์ ยี่โดยถือหุ้นร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
และชําระแล้ วของพีทีที เอนเนอร์ ยี่
 PTTGC TOP และ IRPC ซึง่ มี ปตท. เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ถือหุ้นใน พีทีที เอนเนอร์ ยี่ ร้ อยละ 20.00 ร้ อยละ 20.00 และ
ร้ อยละ 20.00 ตามลําดับ
 บริ ษัท บิซเิ นส เซอร์ วิสเซสอัลไลแอนซ์ จํากัด ซึง่ มี ปตท.
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นใน สปอร์ ต เซอร์ วิสเซส ร้ อยละ
100.0

ค่าใช้ จ่ายด้ านการจัดประชุมสัมมนาและจ้ างที่ปรึกษาใน
การฝึ กอบรมบุคลากร และค่าที่ปรึกษาระบบงาน
 ยอดค่าใช้ จ่ายรวม
 ยอดเจ้ าหนี ้คงค้ าง



ค่าใช้ จ่ายสปอนเซอร์ เพื่อให้ การสนับสนุนสโมสรฟุตบอล
PTT Rayong
 ยอดค่าใช้ จ่ายรวม
 ยอดเจ้ าหนี ้คงค้ าง

ปตท. ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ค่าใช้ จ่ายสําหรับการทําประกันภัยในสินทรัพย์ของ
ของ TIP โดยถือหุ้นร้ อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนและ
บริ ษัท รวมถึงการทําประกันสุขภาพและชีวิตให้ แก่
ชําระแล้ วของ TIP
พนักงานของบริ ษัท
 ยอดค่าใช้ จ่ายรวม
 ยอดเจ้ าหนี ้คงค้ าง
 ปตท. ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ค่าใช้ จ่ายจ้ างพนักงานชัว่ คราวเพื่อมาทํางานสนับสนุน
ของ บิซเิ นส เซอร์ วิสเซส โดยถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่า
โครงการ I-Prompt ที่อาคาร Enco B โดยมีสญ
ั ญาจ้ าง
ร้ อยละ 10
สิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2556
 ยอดค่าใช้ จ่ายรวม
 ยอดเจ้ าหนี ้คงค้ าง


นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเข้ าทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.)


0.27
-

การกําหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กําหนดให้ กบั บุคคลหรื อ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน

เป็ นการให้ การสนับสนุนแก่สโมสรฟุตบอล
ปตท. ระยอง (สปอร์ ต เซอร์ วิสเซส เป็ น
0.17
เจ้ าของสโมสร ฟุตบอล ปตท. ระยอง) ซึง่ เป็ น
การสนับสนุนกิจกรรมด้ านกีฬาฟุตบอลแก่
เยาวชนและประชาชนในจังหวัดระยอง
 การกําหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กําหนดให้ กบั บุคคลหรื อ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
20.71
0.10
 การกําหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจเช่นเดียวกับที่กําหนดให้ กบั บุคคลหรื อ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
0.04
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แบบ 56-1 ปี 2556
รายชื่อบริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท ท๊ อป มารี ไทม์ เซอร์ วิส
จํากัด (“ท๊ อป มารี ไทม์”)

ลักษณะความสัมพันธ์


มีกรรมการร่ วมกันกับบริษัท ได้ แก่
นายพิชยั ชุณหวชิร

ลักษณะรายการ
ค่าใช้ จ่ายเช่าเรื อสําหรับรับส่งพนักงานไปที่แท่น
โครงการบงกช
 ยอดค่าใช้ จ่ายรวม
 ยอดเจ้ าหนี ้คงค้ าง

PTT International Trading Pte.  ปตท. ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ค่าใช้ จ่ายซื ้อนํ ้ามันเชื ้อเพลิง สําหรับเรื อของบริ ษัท
Ltd. (“PTT Inter Trading”)
ของ PTT Inter Trading โดยถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุน
ทีม่ ีความจําเป็ นต้ องเติมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงทีป่ ระเทศสิงคโปร์
จดทะเบียนและชําระแล้ วของ PTT Inter Trading
 ยอดค่าใช้ จ่ายรวม
 ยอดเจ้ าหนี ้คงค้ าง
ค่าใช้ จ่ายสําหรับการทําสัญญาประกันความเสี่ยงราคา
นํ ้ามัน
 ยอดค่าใช้ จ่ายรวม
 ยอดรายได้ รวม
 ยอดเจ้ าหนี ้คงค้ า
 ยอดลูกหนี ้คงค้ าง

นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเข้ าทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.)


0.26
0.26

การกําหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กําหนดให้ กบั บุคคลหรื อ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน

ราคาซื ้อนํ ้ามันเชื ้อเพลิงดังกล่าว มีการกําหนด
ราคา/เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ
0.87
เช่นเดียวกับที่กําหนดให้ กบั บุคคลหรื อกิจการ
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
 ค่าใช้ จ่ายสําหรับการทําสัญญาประกันความ
เสี่ยงราคานํ า้ มัน มีการกํ าหนดราคา/เงื่ อนไข
7.02
เป็ นไปตามปกติ ข องธุ ร กิ จ เช่ น เดี ย วกั บ ที่
5.38
กํ า หนดให้ กั บ บุ ค คลหรื อกิ จ การอื่ น ที่ ไ ม่
เกี่ยวข้ องกัน
1.05
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12.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการระหว่างกันที่ เกิ ดขึน้ และบันทึกสํ าหรับรอบปี บญ
ั ชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดข้ างต้ น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความจําเป็ น
มีเงื่อนไขและราคาที่ยตุ ธิ รรมเหมาะสมและ/หรื อเท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลภายนอก (Arm’s length
basis) ซึ่งได้ ผ่านการอนุมัติจากฝ่ ายจัดการหรื อคณะกรรมการบริ ษัทตามนโยบายของบริ ษัทก่อนการทํ า
รายการแล้ ว
12.3 มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ รายการที่เกี่ยว
โยงกัน หรื อ รายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้ กรอบจริ ยธรรม โดยผ่านการกลั่นกรองและการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับรายการที่ได้ กําหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อ
สาธารณชนให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งและครบถ้ วน ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ได้ กํ า หนดนโยบายเรื่ อ งความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ กรรมการและพนักงานได้ ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้ อง และกําหนด
ขันตอนในการรายงานความขั
้
ดแย้ งทางผลประโยชน์ของกรรมการและพนักงานไว้ ด้วย
สําหรับขันตอนการอนุ
้
มตั กิ ารเข้ าทํารายการระหว่างกัน สามารถแบ่งรายการเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) ประเภทรายการที่ต้องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนเข้ าทํารายการ เช่น สัญญา
ซื ้อขายก๊ าซ สัญญาซื อ้ ขายนํ า้ มันดิบ สัญญาซือ้ ขายคอนเดนเสท และการทํ าธุรกรรมสินเชื่ อทางการค้ า
(Trade Finance)
(2) ประเภทรายการที่สามารถดําเนินการตามระเบียบการจัดหาและอยู่ในอํานาจอนุมตั ิของ
ฝ่ ายจัด การภายในวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุมัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท เช่ น การจัด หานํ า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การให้ เช่าอาคารสํานักงาน และการใช้ บริการเฮลิคอปเตอร์ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ หากรายการใดที่กรรมการ พนักงาน หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยง มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องในการทํา
รายการกับบริ ษัท กรรมการพนักงาน หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว จะไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจหรื อ
อนุมตั ริ ายการดังกล่าว และรายการดังกล่าวจะมีเงื่อนไขและใช้ ราคาที่ยตุ ธิ รรม เหมาะสม เสมือนการเข้ าทํา
รายการกับบุคคลภายนอกด้ วย
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12.4 นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
12.4.1 นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหว่ างกัน
การเข้ าทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทในอนาคต จะเป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติของบริ ษัท
โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทหรื อบุคคลที่เกี่ ยวโยง บริ ษัทจะยึดถื อและปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และกฎข้ อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานกํากับดูแลอื่นในเรื่ องการทํารายการระหว่างกันอย่าง
เคร่ งครั ด และคํานึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของเงื่ อนไขและการใช้ ราคาตลาดที่อ้างอิงได้
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายได้ รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
12.4.2 แนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทจะยังคงมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยหลัก
ได้ แก่ รายการตามธุรกิจปกติ รายการเช่าอาคารสํานักงาน และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยตัวอย่าง
การทํารายการดังกล่าวมีรายละเอียดได้ ดงั นี ้
(1) รายการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย มและรายการซื อ้ นํ า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง : เนื่ องจากรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติของบริ ษัทและเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ตามสัญญา ดังนัน้
บริ ษัทจะยังคงมีการทํารายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความจําเป็ นต่อการประกอบกิจการของ
บริ ษทั
(2) รายการเช่ า อาคารสํ า นัก งาน: เนื่ อ งจากรายการเช่ า พื น้ ที่ อ าคารสํ า นัก งานมี ค วาม
สมเหตุสมผลและมีความจําเป็ นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจะยังคงมีการทํา
รายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
(3) รายการว่าจ้ างการให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ: เนื่องจากรายการว่าจ้ างการ
ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความสมเหตุสมผลและมีความจําเป็ นเพื่อสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจะยังคงมีการทํารายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
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13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
ตังแต่
้ วันที่ 1 มกราคม 2554 ปตท.สผ. ได้ กําหนดสกุลเงิ นที่ ใช้ ในการดําเนิ นงาน (Functional
Currency) เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
(ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
อย่างไรก็ตาม เพื่อการนําส่งงบการเงินให้ กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
บริ ษัทจําเป็ นต้ องนําเสนองบการเงินที่แปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็ นสกุลเงินบาท (สกุลเงินที่ใช้ ใน
การนําเสนองบการเงิน - Presentation Currency)
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13.1 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
พันดอลลาร์ สรอ.
%
พันดอลลาร์ สรอ.
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนเพื่อค้า
ลูกหนี้บริษัทใหญ่
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

1,350,530
484,200
150,155
201,897
17,360
271,130
262,527
2,737,799
26,923
18,485
9,300,912
329,695
1,136,555
510,603
70,460
11,393,633
14,131,432

-

9.6

3.4
1.1
1.4
0.1
1.9
1.9
19.4
-

0.2
0.1
65.8
2.3
8.0
3.6
0.5
80.6
100.0

2,291,919
870,244
170,372
166,799
19,311
304,395
208,205
4,031,245
1,248
31,198
18,935
10,970,970
901,240
3,238,674
380,983
62,525
15,605,773
19,637,018

%

11.7
4.4
0.9
0.8
0.1
1.6
1.1
20.5
-

0.2
0.1
55.9
4.6
16.5
1.9
0.3
79.5
100.0

2556
พันดอลลาร์ สรอ.

%

2,357,038
143
894,253
152,140
142,625
45,387
327,807
186,194
4,105,587

10.9
0.0
4.1
0.7
0.7
0.2
1.5
0.9
19.0

1,659
36,842
17,675
12,671,865
992,293
3,279,097
354,918
112,452
17,466,801
21,572,388

0.0
0.2
0.1
58.7
4.6
15.2
1.6
0.5
81.0
100.0
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
พันดอลลาร์ สรอ.
%
พันดอลลาร์ สรอ.
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้จากการร่วมทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
รายได้รอการรับรู้
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองเพื่อการขยายงาน
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (ดอลลาร์ สรอ.)
จํานวนหุ้นที่ออกและชําระเต็มมูลค่าปลายงวด(พันหุ้น)
จํานวนหุ้นที่ออกและชําระเต็มมูลค่าปลายงวด (พันหุ้น)

%

2556
พันดอลลาร์ สรอ.

%

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

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

131,916
356,523
25,073
873,623
49,505
972,249
35,870
48,198
139,595
2,632,552

0.6
1.7
0.1
4.0
0.2
4.5
0.2
0.2
0.6
12.2

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

2,608,763
1,057,696
1,649,131
84,440
1,188,900
530,471
34,129
28,752
29,035
7,211,317
9,843,869

12.1
4.9
7.6
0.4
5.5
2.5
0.2
0.1
0.1
33.4
45.6

129,475
469,655
-

0.9
3.3

150,684
3,438,921
156,570

0.8
17.5
0.8

150,684
3,439,037
156,570

0.7
15.9
0.7

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

-

0.1
3.1
37.2
0.1
44.7
100.0

15,048
0.1
431,231
2.2
6,503,764 33.1
15,082
0.1
10,711,300 54.5
19,637,018 100.0
2.70
3,969,985
3,969,985
,

-

15,048
0.1
431,231
2.0
7,556,734
35.0
(20,785) (0.1)
11,728,519
54.4
21,572,388 100.0
2.95
3,969,985
3,969,985
,

ส่วนที่ 3 หน้ า 3

แบบ 56-1 ประจําปี 2556
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
พันดอลลาร์ สรอ.

2555
%

พันดอลลาร์ สรอ.

2556
%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

รายได้
รายได้จากการขาย

5,439,722

95.7

6,689,555

95.3

7,171,896

96.3

124,071

2.2

150,684

2.1

150,675

2.0

ดอกเบี้ยรับ

16,239

0.3

15,874

0.2

33,065

0.4

รายได้อื่น ๆ

105,061

1.8

164,557

2.3

89,263

1.2

รวมรายได้

5,685,093

100

7,020,670

100.0

7,444,899

100.0

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน

625,396

11.0

705,654

10.1

827,377

11.1

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจปิโตรเลียม

216,890

3.8

213,036

3.0

172,020

2.3

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

257,409

4.5

312,223

4.4

333,290

4.5

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม

645,468

11.4

788,219

11.2

816,741

11.0

1,117,346

19.7

1,373,836

19.6

1,637,400

22.0

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

64,886

1.1

23,964

0.3

90,931

1.22

ค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหล่งมอนทารา

5,331

0.1

538

-

-

11,057

0.2

12,257

0.2

5,440

0.07

4,571

0.1

4,714

0.1

6,185

0.1

204,167

2.9

-

-

รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ

ค่าใช้จ่าย

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจําหน่าย

ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

-

-

-

123,557

2.2

187,010

2.7

200,765

2.70

3,071,911

54.0

3,825,619

54.5

4,090,149

54.9

4,657

0.1

6,157

0.1

2,430

-

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

46.0
(20.2)

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

45.5
(19.3)

3,360,907
(1,515,265)

45.1
(20.4)

1,468,247

25.8

1,845,519

26.2

1,845,642

24.8

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (ดอลลาร์ สรอ.)

0.44

0.55

0.46

กําไรต่อหุ้นปรับลด (ดอลลาร์ สรอ.)

0.44

0.55

0.46

จํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุ้น)

3,319,078

3,346,624

3,969,985

ส่วนที่ 3 หน้ า 4

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจตัดจ่าย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ยรับ (สูง) ตํ่ากว่าดอกเบี้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายในการซื้อธุรกิจ
ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

2554
พันดอลลาร์ สรอ.

2555
พันดอลลาร์ สรอ.

2556
พันดอลลาร์ สรอ.

2,615,612

3,199,709

3,360,907

(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

(6,157)
1,637,400
6,953
71,438
7,834
(6,884)
11,322
13,224
27,821
161,222
5,285,080
(1,545,233)
3,739,847

274

184

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

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

(240,945)
513
800
(2,633,409)
(32,847)
(2,905,888)

ส่วนที่ 3 หน้ า 5

แบบ 56-1 ประจําปี 2556
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ )
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมที่มีกําหนดชําระคืนภายใน 3 เดือนจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมที่มีกําหนดชําระคืนภายใน 1 ปีจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมที่มีกําหนดชําระคืนภายใน 1 ปีจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายชําระคืนหุ้นกู้
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายสําหรับต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
เงินสดจ่ายสําหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินสดจ่ายสําหรับต้นทุนในการได้มาซึ่งทุน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ต้นงวด
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-สิ้นงวด

2554
พันดอลลาร์ สรอ.
(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
1,350,530

2555
พันดอลลาร์ สรอ.
(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
2,291,919

2556
พันดอลลาร์ สรอ.
(62,000)
500,000
(175,605)
(164,333)
(9,778)
(9,393)
(783,293)
(704,402)
129,557
2,291,919
2,421,476
(64,438)
2,357,038
2,357,038

ส่วนที่ 3 หน้ า 6

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

13.2 ตารางสรุปอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
2554

2555

2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.87

1.70

1.56

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.63

1.40

1.29

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

1.15

1.25

1.49

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

10.87

8.17

7.02

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

34

45

52

อัตรากําไรสุทธิ

%

25.83

26.29

24.79

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

25.06

21.68

16.45

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

11.83

10.93

8.96

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

29.69

26.12

23.10

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.46

0.42

0.36

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.61

0.35

0.34

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย

เท่า

42.39

30.49

31.97

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

40

38

40

มูลค่าหุ้นตามบัญชี

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

1.90

2.70

2.95

กําไรสุทธิต่อหุ้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

0.44

0.55

0.46

เงินปันผลต่อหุ้น

บาท

5.40

5.80

6.00

สินทรัพย์รวม

%

32.15

38.96

9.86

หนี้สินรวม

%

47.94

14.14

10.29

รายได้จากการขาย

%

25.30

22.94

7.05

กําไรสุทธิ

%

6.36

25.70

0.01

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ข้อมูลต่อหุ้น

อัตราการเติบโต

ส่วนที่ 3 หน้ า 7

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

14. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
14.1 ผลการปฏิบัตติ ามแผนการดําเนินธุรกิจ ปี 2556
กองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกทังปี
้ สําหรับปี
2556 ร้ อยละ 2.9 ซึ่งลดลงเมื่ อเที ยบกับปี 2555 ที่ร้อยละ 3.2 สื บเนื่ องจากการขยายตัวที่ลดลงของ
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ ว (Developed Market - DM) อีกทังเศรษฐกิ
้
จของกลุ่มประเทศเกิด
ใหม่ (Emerging Market -EM) ยังคงค่อนข้ างทรงตัวและไม่มีการขยายตัวที่ชดั เจน
สําหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา กองทุนการเงินระหว่างประเทศ อยู่ระหว่างปรับแก้
ไขตัวเลขการเติบโตประจําปี 2556 ให้ สงู ขึ ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ เบื ้องต้ นเมื่อเดือนตุลาคม 2556 ที่ร้อยละ
1.6 สืบเนื่องมาจากการขยายตัวที่ดีของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ที่ขยายตัวร้ อยละ 2.5 และไตรมาสที่ 3 ที่มี
การขยายตัวด้ วยอัตราที่ดีที่สดุ ในรอบปี คือร้ อยละ 3.6 ซึ่งล่าสุดสํานักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of
Economic Analysis- BEA) ได้ รายงานการทบทวนตัวเลขมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้ จริ งของ
สหรัฐอเมริ กาสําหรับไตรมาสที่ 3 เพิ่มเป็ นร้ อยละ 4.1 โดยได้ รับปั จจัยทางบวกจากการลงทุนในสินค้ าคง
คลังของภาคเอกชน (Private Inventory Investment) การใช้ จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคของประชากร
สหรัฐอเมริ กา และการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยที่ยงั ขยายตัวได้ ดีตอ่ เนื่อง ประกอบกับการ
ใช้ จา่ ยภาครัฐส่วนท้ องถิ่นที่กลับมาขยายตัวอีกครัง้ เศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กายังมีแนวโน้ มค่อยๆ ฟื น้ ตัว เพราะ
แรงกดดันจากมาตรการลดการขาดดุลทางการคลัง อีกทังธนาคารกลางสหรั
้
ฐอเมริ กาจะเริ่ มทยอยชะลอการ
อัดฉีดสภาพคล่องและการลดการซื ้อคืนสินทรัพย์ (QE Tapering) ตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ ้นและมีแนวโน้ ม
จะค่อยๆลดวงเงินในปี 2557 ในปริ มาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงการคลังที่
ลดลงและเศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กาที่ดีขึ ้นจะหนุนให้ เงินดอลลาร์ สรอ. มีแนวโน้ มแข็งค่าขึ ้น
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยูโรโซน ยังอยู่ในช่วงแรกของการฟื น้ ตัว ซึ่งคาดการณ์ การขยายตัวทังปี
้
2556 ด้ วยอัตราที่ ดีขึ ้นร้ อยละ -0.4 เปรี ยบเทียบกับปี 2555 ที่ร้อยละ -0.6 โดยเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3
ขยายตัวร้ อยละ 0.1 เปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ที่ขยายตัวร้ อยละ 0.3 การฟื น้ ตัวยังคงมีความเสี่ยงจากการ
ปรับปรุงฐานะทางการคลังที่เกิดจากหนี ้สาธารณะในระดับสูง การว่างงานระดับสูง นอกจากนี ้ได้ เกิดปั ญหา
ใหม่คืออัตราเงิ นเฟ้อลดลงตํ่ ามากอยู่ที่ระดับร้ อยละ 0.7 ตํ่ ากว่าเงิ นเฟ้อเป้าหมายที่ ธ นาคารยุโรปกลาง
(ECB)ตังไว้
้ ที่ระดับร้ อยละ 2 จนเกิดความกังวลว่ายุโรปอาจประสบปั ญหาเงินฝื ด (Deflation) หรื ออัตราเงิน
เฟ้อติดลบ ดังเช่นที่เกิดขึ ้นในญี่ปนุ่ จนล่าสุด ECB ได้ ลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงจากร้ อยละ 0.50 มาอยู่ที่
ร้ อยละ 0.25 ตํ่าที่สดุ เป็ นประวัตกิ ารณ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ คา่ เงินยูโรเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
มีแนวโน้ มอ่อนค่าตามนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย
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เศรษฐกิ จประเทศญี่ ปุ่นมี การขยายตัวต่อเนื่ องด้ วยอัตราที่ ตํ่าลง ซึ่งคาดการณ์การขยายตัวทัง้ ปี
2556 คือร้ อยละ 1.7 เปรี ยบเทียบกับปี 2555 คือร้ อยละ 2 โดยเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 ขยายตัวร้ อยละ 0.3
เปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ที่ขยายตัวร้ อยละ 0.9 โดยการลงทุนสาธารณะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.5 อันเป็ นผลมา
จากงบประมาณเสริ มจํานวนมากของชุดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การใช้ จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 0.1 ซึ่งเป็ นการเพิ่มติดต่อกันเป็ นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน การส่งออกปรับตัวลดลงร้ อยละ 0.6 ซึ่งเป็ น
การลดลงเป็ น ครั ง้ แรกในรอบ 3 ไตรมาส เนื่ อ งจากการส่ ง ออกไปยัง ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย และ
สหรัฐอเมริ กา ลดลง
เศรษฐกิจประเทศจีนมีการขยายตัวที่ยงั ค่อนข้ างทรงตัว ซึ่งคาดการณ์ การขยายตัวทังปี
้ 2556 คือ
ร้ อยละ 7.7 เปรี ยบเทียบกับปี 2555 คือร้ อยละ 7.7 เช่นกันโดยเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 ขยายตัวร้ อยละ 2.2
เปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ที่ขยายตัวร้ อยละ 1.7 ทังนี
้ ้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผา่ นมา ประเทศจีนได้ ประกาศ
แผนปฏิรูปเศรษฐกิจมุ่งเน้ นการใช้ กลไกตลาดเป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งเป็ นการปฏิรูปครัง้ ใหญ่ที่สดุ ใน
รอบ 3 ทศวรรษ โดยเฉพาะในภาคสถาบันการเงิน ซึ่ง ส่ง ผลให้ ดอกเบี ย้ เงิน ฝากและอัตราแลกเปลี่ยน
เคลื่อนไหวตามกลไกตลาด และกลไกการรับประกันเงินฝากซึ่งจะเป็ นการคัดกรองธนาคารที่มีฐานะการเงิน
ที่อ่อนแอออกจากระบบ ซึ่งจะทําให้ อตุ สาหกรรมแข็งแกร่ งมากขึ ้นในระยะยาวและจะยังส่งผลให้ เศรษฐกิจ
ฟื น้ ตัวอย่างมีเสถียรภาพ
ในส่วนของเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ สํ านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คม
แห่ง ชาติ (สศช.) ประกาศตัวเลขคาดการณ์ การขยายตัวทัง้ ปี 2556 ลดลงอย่างมากคื อร้ อยละ 3
เปรี ยบเทียบกับปี 2555 คือร้ อยละ 6.4 โดยการเติบโตเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 เติบโตร้ อยละ 2.7 ชะลอลง
จากร้ อยละ 3.0 ของไตรมาสเดียวกันในปี ก่อนและชะลอลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 2.8 ในไตรมาสก่อนหน้ าใน
ด้ านการใช้ จา่ ยภาคครัวเรื อนการบริ โภคสินค้ าคงทนหดตัวจากฐานที่สงู ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่
การบริ โภคสินค้ าอื่นๆ ชะลอตัวลง ตามภาวะรายได้ และความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อจากหนี ้ภาค
ครัวเรื อนที่สงู ขึ ้น ในด้ านการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงเนื่องจากฐานที่สูงในหมวดของเครื่ องจักร แต่
การลงทุนในหมวดก่อสร้ างยัง คงมี การขยายตัวต่อเนื่อง ในด้ านการส่งออกสินค้ าหดตัวเนื่ องจากได้ รับ
ผลกระทบจากอุปสงค์และราคาในตลาดโลกที่ยงั ซบเซา ส่วนด้ านการผลิตมีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัว
จากสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร การเงิน และการคมนาคมขนส่งที่ยงั คงขยายตัว
การเมืองจะเป็ นดัชนีชี ้นําที่สําคัญสําหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 และ สําหรั บปี 2557 มี
แนวโน้ มที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวลดลง เพราะความขัดแย้ งทางการเมืองมีการขยายตัวเป็ นวงกว้ างและ
อาจใช้ เวลานานในการเยี ยวยา ซึ่ง ส่ง ผลกระทบโดยตรงต่องบลงทุนของภาครั ฐ อี กทัง้ ยังส่ง ผลกระทบ
ต่อเนื่องมายังการลงทุนภาคเอกชนรวมทังน่
้ าจะกดดันกําลังซื ้อภาคครัวเรื อนซึ่งเป็ นภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่
ที่สดุ ของประเทศ (ประมาณร้ อยละ 55 ของ GDP) ทังนี
้ ้ในเดือนพฤศจิกายนคณะกรรมการนโยบายการเงิน
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ได้ มีมติให้ ลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงร้ อยละ 0.25 จากร้ อยละ 2.50 เป็ นร้ อยละ 2.25 ต่อปี เพื่อสนับสนุน
การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจและราคานํ ้ามันในตลาดโลกในปี 2556 มีความไม่แน่นอนจากหลาย
ปั จจัยซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อต้ นทุนพลังงานและเศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศเกิดใหม่ที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีอตั ราการเติบโตของการใช้ พลังงานสูง อาทิ ประเทศจีน และ
การฟื ้น ตัวของเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ที่ เ ป็ นผู้นํ าเข้ าพลัง งานรายใหญ่ ความผันผวนของค่าเงิ นบาทจากการ
เคลื่อนย้ ายเงินทุน ซึง่ ส่งผลต่อการนําเข้ า-ส่งออกและต้ นทุนการนําเข้ าพลังงานของประเทศ โดย ปตท.สผ.
ได้ ติดตามภาวะเศรษฐกิจและราคานํ ้ามันอย่างใกล้ ชิด และทบทวนแผนการดําเนินงาน ตลอดจนแผนการ
ลงทุนให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ รวมทังการเพิ
้
่มประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเติบโต
อย่างยัง่ ยืนทังในด้
้ านการสํารวจ ด้ านการพัฒนา และด้ านการผลิต
ปั จจุบนั ปตท.สผ. มีโครงการและดําเนินกิจกรรมทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ รวมทังสิ
้ ้น 42
โครงการ ใน 10 ประเทศ ดังรายละเอียดที่สําคัญดังนี ้
โครงการในประเทศไทย
ปตท.สผ.มีโครงการในประเทศจํานวน 18 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นโครงการที่ดําเนินการผลิตแล้ ว
ทังในอ่
้ าวไทยและบนบก โดยในปี 2556 ได้ ดําเนินกิจกรรมที่สําคัญดังนี ้
โครงการเอส 1 เป็ นแหล่งนํ ้ามันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย มีพื ้นที่ครอบคลุมใน
จังหวัดกําแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก โครงการมีอตั ราการผลิตนํ ้ามันดิบสูงสุดอยู่ที่ 37,890 บาร์ เรลต่อ
วัน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผา่ นมา ซึง่ เป็ นสถิติการผลิตนํ ้ามันดิบที่สงู สุดในรอบ 30 ปี ตงแต่
ั ้ โครงการ
เริ่ มดําเนินการ ในปี 2556 โครงการมีอตั ราการผลิตเฉลี่ยที่ 32,749 บาร์ เรลต่อวัน โครงการยังคงสามารถ
รักษาอัตราการผลิตนํ ้ามันดิบได้ สงู กว่า 30,000 บาร์ เรลต่อวันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลจากการเจาะหลุม
ผลิตใหม่ รวมถึงการทํา Artificial lift และ Waterflooding ในขณะเดียวกันโครงการได้ เจาะหลุมสํารวจและ
หลุมประเมินผลเพิ่มขึ ้นเพื่อขยายพื ้นที่ผลิตและรักษาระดับการผลิตในอนาคต
โครงการบงกช ตังอยู
้ ่ทางตอนใต้ ของอ่าวไทยเป็ นแหล่งก๊ าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สดุ ใน
อ่าวไทย ประกอบด้ วยแหล่ง บงกชเหนื อและแหล่งบงกชใต้ ในปี 2556 โครงการมี อัตราการผลิ ตก๊ าซ
ธรรมชาติเฉลี่ย 920ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และอัตราการผลิตคอนเดนเสทเฉลี่ย 32,486 บาร์ เรลต่อวัน โดย
ปริ มาณการผลิตก๊ าซธรรมชาติของโครงการโดยรวมคิดเป็ นร้ อยละ 20 ของความต้ องการใช้ ก๊าซธรรมชาติ
ของประเทศไทย
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โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ.มีโครงการในภูมิภาคนี ้จํานวน 15 โครงการโดยในปี 2556 ได้ ดําเนินกิจกรรมที่สําคัญดังนี ้
โครงการซอติก้าเป็ นโครงการนอกชายฝั่ ง ตั ง้ อยู่ ใ นอ่ า วเมาะตะมะ สาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร์ ซึ่ ง ขณะนี ก้ ํา ลัง อยู่ ใ นระหว่ า งการก่ อ สร้ างเพื่อจะสามารถเริ่ มการผลิตเชิงพาณิชย์ได้
ในไตรมาสแรกปี 2557 โดยในปี 2556 โครงการได้ เสร็ จสิน้ การดําเนินการติดตังแท่
้ นหลุมผลิตจํานวน 3
แท่น การวางท่อส่งก๊ าซระหว่างแท่นผลิต (Intra–field sealine) การวางท่อส่งก๊ าซหลัก (Offshore export
pipeline) และการติดตังแท่
้ นผลิตกลางปั จจุบนั อยู่ในระหว่างกําลังดําเนินการก่อสร้ างระบบท่อส่งก๊ าซบน
บก (Onshore pipeline and facility) และการเจาะหลุมผลิต
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3 เป็ นโครงการนอกชายฝั่ ง ตังอยู
้ ่ในอ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร์ ในปี 2556 โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการเจาะหลุมประเมินผล ทังสิ
้ ้นจํานวน 4 หลุม (Aung
Sinkha 3, Aung Sinkha 4, Aung Sinkha 5 และ Aung Sinkha 6) โดยพบก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสท
ทัง้ 4 หลุม ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ศกั ยภาพเชิงพาณิชย์ โครงการมีแผนที่จะเจาะ
หลุมประเมินผลเพิ่มเติมอีกจํานวน 8 หลุม โดยคาดว่าจะเริ่ มดําเนินการเจาะในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 เพื่อ
วางแผนพัฒนาและผลิตก๊ าซธรรมชาติจากแหล่ง Aung Sinkha นี ้ต่อไป
โครงการเมี ย นมาร์ เอ็ ม 11 เป็ น โครงการนอกชายฝั่ ง ตัง้ อยู่ใ นอ่ าวเมาะตะมะ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ในปี 2556 โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการเจาะหลุมสํารวจ Manizawta-1 (MNZ-1)
ซึ่งเป็ นหลุมนํ ้าลึกประมาณ 1,000 เมตร โดยไม่พบปิ โตรเลียมเชิงพาณิชย์ ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการ
ประเมินศักยภาพในพื ้นที่อื่นเพิ่มเติมเพื่อวางแนวทางการดําเนินงานต่อไป
โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 เป็ นโครงการที่ตงอยู
ั ้ บ่ นบกห่างจากเมืองย่างกุ้ง
ไปทางเหนื อ โครงการเสร็ จสิ ้นการดําเนินงานสํ ารวจคลื่ นไหวสะเทื อนแบบ 2 มิติ สํ าหรั บแปลงพีเอสซี จี
จํานวน 1,966 กิโลเมตร และสําหรับแปลงอีพี 2 จํานวน518 กิโลเมตร เมื่ อ เดื อ นธั น วาคม 2556 ที่ผ่านมา
ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้ างทางธรณีวิทยา เพื่อวางแผนการเจาะหลุมสํารวจจํานวน 4
หลุม ภายในปี 2557–2558
โครงการเวียดนาม 16-1 ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งทะเลทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ของประเทศ
เวียดนาม โครงการประสบความสําเร็จในการเจาะหลุมประเมินผลในบริ เวณ H5 ซึ่งตังอยู
้ ่ตอนใต้ ของแหล่ง
เทจัก๊ จัง๋ (TeGIacTrang Field - TGT) และได้ เตรี ยมดําเนินการติดตังแท่
้ นผลิตเพื่อรองรับการผลิตจากพื ้นที่
ดัง กล่าวต่อไป ซึ่ง คาดว่าจะเริ่ ม การผลิ ตได้ ภ ายในปี 2558 สํ าหรั บปี 2556 โครงการมี อัตราการผลิ ต
นํ ้ามันดิบโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 44,641 บาร์ เรลต่อวัน และอัตราการผลิตก๊ าซธรรมชาติโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 30 ล้ าน
ลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
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นอกจากนี ้ โครงการยังได้ ประสบความสําเร็ จในการทดสอบการผลิตของ FPSO (Floating
Production Storage and Offloading Unit) ที่ระดับการผลิตนํ ้ามันดิบ 60,000 บาร์ เรลต่อวัน ทําให้
โครงการสามารถรักษากําลังการผลิตนํ ้ามันดิบอยู่ที่ปริ มาณเดิมได้ ที่ประมาณ 43,000 บาร์ เรลต่อวัน แม้ ว่า
ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมาได้ มีข้อตกลงให้ ใช้ FPSO ร่ วมกันระหว่างโครงการกับโครงการอื่นที่
อยูบ่ ริ เวณใกล้ เคียงในประเทศเวียดนาม จากเดิมที่โครงการได้ ใช้ FPSOเพียงโครงการเดียว
โครงการในออสตราเลเชีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จํานวน 1 โครงการโดยในปี 2556 ได้ ดําเนินกิจกรรมที่สําคัญดังนี ้
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
แหล่ งมอนทารา ซึ่งตังอยู
้ ่ในทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลียโครงการได้ เริ่ มผลิต
นํ า้ มัน ดิ บ จากแหล่ ง มอนทาราเมื่ อ เดื อ นมิ ถุน ายน 2556 และได้ จํ า หน่ า ยนํ า้ มัน ดิ บ ครั ง้ แรกประมาณ
500,000 บาร์ เรลในเดือนสิงหาคม 2556 ที่ผา่ นมา ปั จจุบนั โครงการมีอตั ราการผลิตนํ ้ามันดิบโดยเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 17,000 บาร์ เรลต่อวัน นอกจากนี ้ ในปี 2557 โครงการมีแผนเพิ่มปริ มาณการผลิตจากหลุมผลิต
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้ ถึงประมาณ 25,000-30,000 บาร์ เรลต่อ
วันในครึ่งแรกของปี 2557
ส่วนการดําเนินการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกันภัยนัน้ นับตังแต่
้
เกิดเหตุการณ์ฯ จนถึงสิ ้นปี 2556 บริ ษัทได้ รับค่าสินไหมทดแทนทังสิ
้ ้น 234 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยบริ ษัท
ได้ รับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวในช่วงไตรมาส 4 ปี 2556 ประมาณ 21 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และขณะนี ้อยู่
ระหว่างการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เหลือ ซึง่ คาดว่าจะได้ รับภายในปี 2557
สํ าหรั บการเรี ยกร้ องค่าชดเชยจากเหตุการณ์ นํา้ มันรั่วไหลจากแหล่งมอนทารา
โดยรัฐบาลอินโดนีเซียนัน้ บริ ษัทยังคงเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยยึดหลักการที่จะพิสจู น์หลักฐานและ
ผลกระทบ (หากมี) โดยใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตอ่ ไป
แหล่ ง Cash Maple ซึ่งตังอยู
้ ่ในทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลียอยู่ระหว่าง
การศึกษาทางธรณี วิทยาและธรณีฟิสิกส์ วิศวกรรม รวมถึงวิเคราะห์ศกั ยภาพเชิงพาณิชย์และทางเลือกใน
การพัฒนาโครงการ โดยโครงการมีแผนที่จะเจาะหลุมสํารวจเพิ่มเติมในช่วงต้ นปี 2557
โครงการในอเมริกาเหนือ
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จํานวน 1 โครงการ โดยในปี 2556 ได้ ดําเนินกิจกรรมที่สําคัญดังนี ้
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ซึ่งตังอยู
้ ่ในแคว้ นอัลเบอร์ ต้า ประเทศแคนาดา
โครงการได้ เสร็ จสิ ้น Winter Evaluation Program ประจําปี 2555-2556 เพื่อประเมินปริ มาณบิทูเมนและ
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วางแผนการผลิตสําหรับแหล่ง Leismer, Corner และ Thornbury สํ าหรับแหล่ง Leismer ในปี 2556
โครงการมีอตั ราการผลิตบิทเู มนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 14,800 บาร์ เรลต่อวัน
ทังนี
้ ้ ในเดือนมกราคม 2557 PTTEPCA ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ ปตท.สผ.ได้ ลงนามใน
สัญญาโอนคืนสิทธิหน่วยลงทุนในห้ างหุ้นส่วน (Partnership Units Redemption Agreement - PURA)
ร่ วมกับบริ ษัท Statoil Canada Limited (SCL) เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือสัดส่วนใน 5 พื ้นที่ของ
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ด้ วยการแลกเปลี่ยนการถือสัดส่วนร้ อยละ 40 ของบริ ษัท PTTEPCA
ในแหล่ง Leismer และ Corner (LC)เพื่อได้ มาซึ่งสัดส่วนร้ อยละ 60 ในแหล่ง Thornbury, Hangingstone
และ South Leismer (THSL)รวมถึงเงินสดจํานวน 200 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และเงินสดที่คํานวณจากเงินทุน
หมุนเวียน (Working Capital Adjustment) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 จนกระทัง่ วันที่สญ
ั ญามีผล
สมบูรณ์ (เที ยบเท่าประมาณ 235 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)โดยสัญญาจะมี ผ ล
สมบูรณ์ ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ ได้ ตกลงกันไว้ ตามที่ระบุใน PURA รวมถึงการได้ รับการอนุมัติจาก
รัฐบาลแคนาดา ซึ่งคาดว่าสัญญาจะมีผลสมบูรณ์ภายในไตรมาส 3 ปี 2557หากดําเนินการตามเงื่ อนไขที่
กําหนดไว้ ใน PURA ครบถ้ วนแล้ ว PTTEPCA จะถื อสัดส่วนร้ อยละ 100 และเป็ นผู้ดําเนินการในแหล่ง
THSL และจะได้ รับเงิ นจํ านวนดังกล่าวจาก SCL ในขณะที่ SCL จะถื อสัดส่วนร้ อยละ 100 และเป็ น
ผู้ดําเนินการในแหล่ง LC
โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จํานวน 7 โครงการโดยในปี 2556 ได้ ดําเนินกิจกรรมที่สําคัญดังนี ้
โครงการแอลจีเรี ย 433 เอ และ 416 บี เป็ นแหล่งนํ ้ามันบนบก ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออก
ของประเทศแอลจี เรี ย ในปี 2556 โครงการได้ เสร็ จสิน้ การเจาะหลุมพัฒนาจํานวน 7 หลุม จาก 12 หลุม
ขณะนี ้อยู่ระหว่างการก่อสร้ างกระบวนการผลิตและระบบท่อขนส่ง (EPC 1) งานก่อสร้ างที่พกั อาศัยและ
สาธารณูปโภค (EPC 2) โดยโครงการคาดว่าจะสามารถเริ่ มการผลิตได้ ภายในปลายปี 2557
โครงการแอลจีเรี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ เป็ นแหล่งนํ ้ามันบนบก ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออก
ของประเทศแอลจีเรี ยในปี 2556 โครงการได้ ดําเนินการเจาะหลุมสํารวจระยะแรกเสร็ จสิ ้นครบ 9 หลุม โดย
ค้ นพบนํ ้ามันดิบและก๊ าซธรรมชาติ 8 หลุมขณะนี ้อยู่ในระยะเวลาการสํารวจช่วงที่ 2 (พฤษภาคม 2556 ถึง
พฤษภาคม 2558) ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเตรี ยมงานสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ และการ
เจาะหลุมประเมินผล ทังนี
้ ้ โครงการมีแผนที่จะทําการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนและเจาะหลุมประเมินผลใน
ไตรมาสแรกของปี 2557
โครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรี ย วัน ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งของประเทศโมซัมบิก
ปั จ จุบันอยู่ระหว่างการดําเนิ นการเพื่ อพัฒนาแหล่งก๊ าซธรรมชาตินอกชายฝั่ ง และวางแผนการก่อสร้ าง
โรงงานผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรื อ LNG) บนบกที่เขตอุตสาหกรรม Cape Afungi
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ในเมือง Cabo Delgado ทางตอนเหนือของประเทศโมซัมบิก ในปี 2556 โครงการได้ เจาะหลุมสํารวจและ
หลุมประเมินผลรวมทังสิ
้ ้นจํานวน 10หลุมโดยได้ ค้นพบก๊ าซธรรมชาติจากการเจาะหลุมดังกล่าวจํานวน 6
หลุม จาก Orca-1, Espadarte-1, Atum-3, Golfinho-5, Golfinho-6 และ Manta-1 สําหรับหลุมที่ไม่มีการ
พบศักยภาพเชิงพาณิชย์จากหลุมสํารวจ โครงการได้ นําผลของการสํารวจไปใช้ ประโยชน์ทางธรณีวิทยาของ
แหล่งในอนาคตต่อไป
นอกจากนั น้ ในปี 2557 โครงการยั ง มี แ ผนที่ ใ นการเจาะหลุ ม สํ า รวจและประเมิ น ผล
อย่างต่อเนื่องอี ก 8 หลุม เพื่ อค้ นหาและประเมินศักยภาพเพิ่มเติมและดําเนินการตามแผนการพัฒนาทาง
วิศวกรรมพื ้นที่ก่อสร้ างโรงงานผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG Engineering and Construction Development)
อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ โครงการคาดว่าจะสามารถเริ่ มการผลิตและขาย LNG ครัง้ แรกได้ ในปลายปี 2561 หรื อปี
2562
โครงการเคนยา แอล 5 แอล 7 แอล 11 เอ แอล 11บี และแอล 12 ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งของ
ประเทศเคนยา ในปี 2556 โครงการได้ ทําการเจาะหลุมสํารวจจํานวน 2 หลุม ได้ แก่ หลุมสํารวจ Kiboko-1
ในแปลง L11B และ Kubwa-1 ในแปลง L7 แต่ไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ทังนี
้ ้ โครงการได้ นําผลของการ
สํารวจไปใช้ ประโยชน์ทางธรณีวิทยาต่อไป สําหรับในปี 2557 โครงการมีแผนที่จะเจาะหลุมสํารวจจํานวน 1
หลุม
ด้ านการบริหารและกลั่นกรองการลงทุน ในปี 2556 ปตท.สผ. ได้ มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในด้ านการบริ หารและกลัน่ กรองการลงทุน (Portfolio Management) โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อให้ การลงทุนมี
ความเหมาะสมทัง้ ในด้ านการสร้ างมูล ค่าเพิ่ ม ให้ แก่ โครงการ และการบริ หารความเสี่ ยง โดย ปตท.สผ.
มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบในการลงทุนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ ทนั กับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิ จ และการเมื องที่ เกิ ดขึ ้น เพื่ อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงทุน รวมทัง้ มี การ
ทบทวนกลุ่มประเทศเป้าหมาย (Focused countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุ่มประเทศตาม
โอกาส ความเหมาะสม และสอดคล้ องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริ ษัทตังไว้
้ โดยวิเคราะห์จากปั จจัยต่างๆ
อาทิเช่น ศักยภาพทางปิ โตรเลียม ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ การแบ่งผลประโยชน์กบั ภาครัฐ ความเสี่ยงทังด้
้ าน
การเมื องและการดํ าเนินธุรกิ จรวมทัง้ ความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน โดยในปี 2556 ปตท.สผ. ได้ มีการ
ดําเนินการบริ หารและกลัน่ กรองการลงทุนที่สําคัญ ดังต่อไปนี ้
การเข้ าซือ้ สัดส่ วนในโครงการนาทูน่า ซี เอ: เป็ นโครงการผลิตก๊ าซธรรมชาติและนํ ้ามัน ตังอยู
้ ่ฝั่ง
ตะวันตกของทะเล Natuna ประเทศอินโดนีเซีย โดยในเดือนธันวาคม 2556 ปตท.สผ. และบริ ษัท Pertamina
(ในอัตราส่วนร้ อยละ 50:50) ได้ เสร็ จสิ ้นการเข้ าซื ้อบริ ษัทที่ถือครองสัดส่วนร้ อยละ 23 ในโครงการนาทูน่า ซี
เอซึ่งมูลค่าการซื อ้ ขายดังกล่าวประกอบด้ วยมูลค่าการเข้ าซื อ้ หุ้นของบริ ษัทในเครื อ Hess Corporation
จํานวน 526 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (สัดส่วนของปตท สผ. 263 ล้ านดอลลาร์ สรอ.) และมูลค่าหนี ้สินของบริ ษัท
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ดังกล่าวที่เป็ นการกู้ยืมระหว่างกันของบริ ษัทในเครื อจํานวน 124 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (สัดส่วนของปตท สผ.
62 ล้ านดอลลาร์ สรอ.) ทําให้ ปตท.สผ. มีสดั ส่วนการร่ วมทุนในโครงการนาทูน่า ซี เอร้ อยละ 11.5 ปั จจุบนั
โครงการมีอตั ราการผลิตก๊ าซธรรมชาติประมาณ 220 ล้ านลูกบาศก์ ฟุตต่อวัน และอัตราการผลิตนํ ้ามันดิบ
ประมาณ 2,350 บาร์ เรลต่อวัน
การเข้ าซื ้อสัดส่วนในโครงการนาทูน่า ซี เอนันเป็
้ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การเติบโตของ ปตท.สผ.
ที่เน้ นการแสวงหาสินทรัพย์ที่อยู่ในขันตอนการผลิ
้
ตแล้ ว (Producing Assets) ซึ่งจะสามารถเพิ่มรายได้
อัต ราการเติบ โตของปริ ม าณการผลิ ตและปริ ม าณสํ า รองปิ โ ตรเลี ย มให้ กับ บริ ษั ท ได้ ทัน ที แ ละเป็ น การ
เสริ มสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั ฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างการถื อ สั ด ส่ ว นในโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี :
ตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น การแลกเปลี่ยนสัดส่วนในโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดีถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
การบริ หารและกลัน่ กรองการลงทุน (portfolio management) เพื่อให้ บริ ษัทสามารถบริ หารแผนการลงทุน
และได้ ผ ลตอบแทนจากการดํ าเนิ นงานในระดับที่ น่าพอใจภายใต้ ส ภาพแวดล้ อมของธุรกิ จ ในปั จ จุบัน
นอกจากนี ้ยังเป็ นโอกาสที่แต่ละบริ ษัทจะสามารถกําหนดแผนงานและการลงทุนที่สอดคล้ องกับทิศทางและ
กลยุทธ์ของตนต่อไป ทังนี
้ ้ ปตท.สผ. เชื่อว่าแหล่ง Oil sands ในประเทศแคนาดาจะสามารถเป็ นฐานรองรับ
การเติบโตในธุรกิจ unconventional resources ของบริ ษัทในอนาคต
การหาผู้ร่วมทุนของโครงการในสหภาพเมียนมาร์ : ในเดือนมกราคม 2556 รัฐบาลสาธารณ
รั ฐ สหภาพเมี ยนมาร์ ไ ด้ อนุมัติ การเข้ าร่ ว มทุนในโครงการเมี ยนมาร์ เอ็ ม 11ของบริ ษัท Total E&P
Myanmar (TEPM) ในสัดส่วนร้ อยละ 40 และ JX Nippon Oil & Gas Exploration (JX NOEX) ในสัดส่วน
ร้ อยละ 15 โดย ปตท.สผ. ยังคงเป็ นผู้ดําเนินการและถือสิทธิการร่วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 45
ในเดือนกันยายน 2556 ที่ผ่านมารัฐบาลสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ได้ อนุมตั ิการเข้ าร่ วมทุนใน
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3 ของ Mitsui Oil Exploration Co., Ltd (MOECO) ในสัดส่วนร้ อยละ 20 โดย
ปตท.สผ.ยังคงเป็ นผู้ดําเนินการและถือสิทธิการร่วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 80
การหาผู้ร่วมทุนในโครงการต่างๆ นันเป็
้ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ในการบริ หารการลงทุน เพื่อให้ การ
ลงทุนมีความเหมาะสมทังด้
้ านการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่โครงการและการบริ หารความเสี่ยง
การได้ รับสิทธิในการสํารวจในโครงการต่ างๆ: ในปี 2556 รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ ได้ อนุมตั ิสิทธิการสํารวจในโครงการเมียนมาร์ MD-7 และ MD-8 ให้ แก่ ปตท.สผ. ทังนี
้ ้แปลงสํารวจ
ทัง้ 2 แปลงดังกล่าว ตังอยู
้ ่ในทะเลลึก อ่าวเมาะตะมะ ซึ่งเป็ นพื ้นที่ตอ่ เนื่องกับแปลงสํารวจอื่นๆในทะเลอัน
ดามันฝั่ งไทยที่ ปตท.สผ. มีการสํารวจอยูแ่ ล้ วทําให้ สามารถประสานการดําเนินการร่วมกันได้
การคืนสิทธิในการสํารวจในโครงการต่ างๆ: ในปี 2556 ปตท.สผ. ได้ มีการคืนสิทธิในการสํารวจ
โครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการออสเตรเลีย ดับเบี ้ลยูเอ-423-พี โครงการกัมพูชา บี และแปลงเอซีพี 17
ส่วนที่ 3 หน้ า 15

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

และแปลงเอซีพี 40 ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลของ
แต่ละโครงการ
นอกจากนี ้ สํ า หรั บ โครงการอิ น โดนี เ ซี ย ซาดัง โครงการอิ น โดนี เ ซี ย เซาท์ ซ าการี โครงการ
นิวซีแลนด์เกรทเซาธ์ รวมถึงแปลงแอล 21/48 และแปลงเอ 6/48 ในประเทศไทย ปตท.สผ. ได้ ทําการยื่น
หนังสือแจ้ งการคืนสิทธิการลงทุน และอยูร่ ะหว่างรอการอนุมตั จิ ากรัฐบาลของแต่ละโครงการ
กล่าวโดยสรุ ปถึงแม้ สภาวะเศรษฐกิ จไทยยังคงมี ความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ ทางการเมื อง
แต่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกยังคงสามารถเติบโตได้ อย่างต่อเนื่องจากแนวโน้ มการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิ จ
ซึ่งส่งผลให้ ปตท.สผ. ในปี 2557 ยังคงมีแนวโน้ มการเติบโตที่ดีตอ่ ไปข้ างหน้ าอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนจาก
การลงทุนโครงการต่าง ๆ ในต่างประเทศ อาทิเช่น โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3 โครงการแอลจีเรี ย ฮาสสิ เบอร์
ราเคซ โครงการโมซัมบิก โรวูมา่ ออฟชอร์ แอเรี ย วัน โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย แหล่ง Cash Maple เป็ น
ต้ น นอกจากนี ้ ยังสามารถปฏิบตั ิงานได้ ตามแผนงานและเป้าหมายที่กําหนด โดยมิได้ รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศเนื่ องจาก ปตท.สผ. มี แผน Business Continuity Management
(BCM) ที่มีประสิทธิภาพและมีการเตรี ยมพร้ อมเสมอในการรองรับเหตุฉกุ เฉิน
14.2 ผลการดําเนินงาน
ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ปตท.สผ. ได้ กํ าหนดสกุล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการดํ าเนิ น งาน (Functional
Currency) เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
(ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็
ตาม เพื่อการนําส่งงบการเงินให้ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า บริ ษัท
จําเป็ นต้ องนําเสนองบการเงินที่แปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็ นสกุลเงินบาท (สกุลเงินที่ใช้ ในการ
นําเสนองบการเงิน - Presentation Currency)
บริ ษัทวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินเปรี ยบเทียบรายปี สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
14.2.1 ผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบรายปี

ตารางสรุ ปผลการดําเนินงานรวม
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กําไรจากการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้

หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หน่ วย: ล้ านบาท
(ยกเว้ นกําไรต่ อหุ้นแสดง
(ยกเว้ นกําไรต่ อหุ้น
เป็ นดอลลาร์ สรอ.)
แสดงเป็ นบาท)
2556
2555
2556
2555
7,445
7,021
228,741
218,137
(4,090) (3,826) (126,065)
(118,846)
3,355
3,195
102,676
99,291
6
5
191
145
3,361
3,200
102,867
99,436
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ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กําไรสําหรั บงวด
กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ
กําไร (ขาดทุน) จากรายการ Non-Recurring
กําไรสุทธิ

หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หน่ วย: ล้ านบาท
(ยกเว้ นกําไรต่ อหุ้นแสดง
(ยกเว้ นกําไรต่ อหุ้น
เป็ นดอลลาร์ สรอ.)
แสดงเป็ นบาท)
(1,515)
(1,354) (46,712)
(42,120)
1,846
1,846
56,155
57,316
0.46
0.55
14.07
17.08
2,114
(268)
1,846

1,999
(153)
1,846

สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 เปรี ยบเทียบกับ ปี 2555
ผลการดําเนินงานสําหรั บปี 2556 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิ รวม 1,846 ล้ านดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 56,155 ล้ านบาท) คิดเป็ นกํ าไรต่อหุ้นปรับลด 0.46 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 14.07 บาท)
มีผลการดําเนินงานเที ยบเท่ากับกํ าไรสุทธิ สําหรับปี 2555 จํ านวน 1,846 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
57,316 ล้ านบาท) คิดเป็ นกํ าไรต่อหุ้นปรับลด 0.55 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 17.08 บาท) ปตท.สผ. และ
บริ ษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity) ปี 2556 อยูท่ ี่ร้อยละ 16.45
อย่ า งไรก็ ดี เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว กํ า ไรสุท ธิ สํ า หรั บ ปี 2556 จํ า นวน 1,846 ล้ า นดอลลาร์ สรอ.นี ้
ประกอบด้ วยกําไรจากการดําเนินงานตามปกติ จํานวน 2,114 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และขาดทุนจากรายการ
Non-Recurring จํานวน 268 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สําหรับผลการดําเนินงานปกติสําหรับปี 2556 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีกําไรจากการดําเนินงาน
ตามปกติสําหรับปี นี ้จํานวน 2,114 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 115 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 ที่มีกําไรจากการดําเนินงานปกติที่ 1,999 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. และ
บริ ษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทน (กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity
from normal operations) สําหรับปี 2556 อยูท่ ี่ร้อยละ 18.84
สําหรับปี 2556 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 7,445 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
228,741 ล้ านบาท) เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 จํานวน 7,021 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 218,137
ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 424 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 6 โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น
483 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ เป็ นผลจาก
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(1) ปริ มาณการขายเฉลี่ยใน ปี 2556 เพิ่มขึ ้น เป็ น 292,629 บาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปริ มาณการขายเฉลี่ ยในปี 2555 ที่ 275,923 บาร์ เรลเที ยบเท่านํา้ มันดิบต่อวัน โดย
ปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากผลสุทธิของ
โครงการบงกช: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทเพิ่มขึ ้นจากแหล่ง
บงกชใต้ ที่เริ่ มมีการผลิตตามกําหนดในสัญญาซื ้อขายในเดือนมิถนุ ายน 2555
•

โครงการเอส 1: ปริ มาณการขายนํ ้ามันดิบเพิ่มขึ ้นจากหลุมการผลิตใหม่และจาก
การใช้ เทคนิค Artificial lift ในการผลิตนํ ้ามันดิบมากขึ ้น
•

โครงการเวี ยดนาม 16-1: ปริ มาณการขายเพิ่ม ขึน้ เนื่ องจากมี การรั บรู้ รายได้
การจําหน่ายก๊ าซธรรมชาติครัง้ แรกในเดือนธันวาคม 2556 สําหรับการขายก๊ าซธรรมชาติของงวด สิงหาคม
2554 – พฤษภาคม 2556 เป็ นผลจากสัญญาซือ้ ขายก๊ าซธรรมชาติซึ่ง ได้ ลงนามแล้ วเสร็ จในเดือน
พฤศจิกายน 2556
•

โครงการพี ทีทีอีพี ออสตราเลเชี ย: ปริ มาณการขายนํ า้ มันดิบเพิ่ม ขึน้ จากแหล่ง
มอนทาราที่เริ่ มจําหน่ายนํ ้ามันดิบครัง้ แรกได้ ในเดือนสิงหาคม 2556
•

โครงการนาทูน่า ซี เอ: ปริ ม าณการขายก๊ าซธรรมชาติและนํ า้ มัน ดิบเพิ่ม ขึน้
เนื่องจากการเข้ าซื ้อหุ้นบริ ษัท Natuna 2 B.V. บริ ษัทที่ถือครองโครงการนาทูน่า ซี เอในเดือนธันวาคม 2556
•

อย่างไรก็ตาม
โครงการอาทิตย์: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติ และคอนเดนเสทลดลง เนื่องจาก
ปตท. มีการเรี ยกซื ้อก๊ าซธรรมชาติในปริ มาณที่ลดลง
•

หากไม่รวมปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติของโครงการเวียดนาม 16-1 ซึ่งสัญญาซื อ้ ขายก๊ าซ
ธรรมชาติได้ ลงนามแล้ วเสร็ จในเดือนพฤศจิกายน 2556 ปริ มาณการขายเฉลี่ยสําหรับปี 2556 จะอยู่ที่
290,173 บาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน
(2) ราคาขายผลิตภัณฑ์ เฉลี่ยที่ เ ป็ นเงิ นดอลลาร์ สรอ. สํ าหรั บปี 2556 เพิ่ มขึน้ เป็ น 65.58
ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยสําหรับปี 2555 ที่
64.86 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรลเที ยบเท่านํ ้ามันดิบ เนื่ องจากราคาขายก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ยของปี 2556
สูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาขายก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ยปี 2555 ทังนี
้ ้เป็ นไปตามสูตรราคาตามสัญญาซื ้อขาย
ก๊ าซธรรมชาติ
หากไม่รวมการขายก๊ าซธรรมชาติของโครงการเวียดนาม 16-1 ราคาขายเฉลี่ยสําหรับปี 2556 จะ
อยูท่ ี่ 66.09 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบ
รายได้ จากการบริ การท่อขนส่งก๊ าซซึ่งเป็ นรายได้ ตามสัดส่วนใน Moattama Gas Transportation
Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) มีจํานวนที่ใกล้ เคียงกับปี 2555
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สําหรับปี 2556 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีรายได้ อื่น ๆ ลดลง จํานวน 76 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2555 มีการรับรู้รายได้ อื่นๆจากค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทา
ราเพิ่มเติมจํานวน 92 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีการรับรู้ คา่ สินไหมดังกล่าวจํานวน 21 ล้ านดอลลาร์
สรอ.ในปี 2556
ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายในปี 2556 รวมทังสิ
้ ้น 4,090 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
126,065 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 264 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2555 จํานวน 3,826 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 118,846 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจาก
(1) ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจําหน่ายเพิ่มขึ ้นจํานวน 263 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วน
ใหญ่เพิ่มขึ ้นจากโครงการบงกช โครงการเอส 1 ตามสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานที่เพิ่มขึ ้นและปริ มาณการผลิตที่
เพิ่มขึ ้น จากโครงการคอนแทร็ ค 4 และโครงการพื ้นที่พฒ
ั นาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ตามสินทรัพย์พร้ อมใช้
งานที่ เพิ่มขึน้ และโครงการพี ทีทีอีพี ออสตราเลเชี ย ซึ่งเริ่ มมี การขายนํ า้ มันดิบในเดือนสิงหาคม 2556
ในขณะที่โครงการเวียดนาม 16-1 ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจําหน่ายลดลง เนื่องจากในปี 2556 มี
การปรับเพิ่มปริ มาณสํารองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้ ว และปริ มาณสํารองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์และพัฒนาแล้ ว
(Proved Developed Reserves)
(2) ค่าใช้ จ่ายการดําเนินงานเพิ่มขึ ้นจํานวน 121 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากโครงการ
บงกช ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่ายในการซ่อมบํารุงตามแผนหยุดการผลิตของแหล่งบงกชเหนือ และจากแหล่งบงกชใต้ ที่
เริ่ มมีการผลิตตามกําหนดในสัญญาซื ้อขายในเดือนมิถนุ ายน 2555 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งเริ่ ม
มีการขายนํ า้ มันดิบในเดือนสิ งหาคม 2556 และโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ที่ มีต้นทุน
สารละลายบิทเู มนที่สงู ขึ ้น
(3) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ ้น 67ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในปี
2555 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน 24 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จากเงินกู้ซึ่งเป็ นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ ลิงเพื่อซื ้อหุ้นบริ ษัท Cove Energy Plc. ในขณะที่ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศปี 2556 จํานวน 91 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของรายการที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของบริ ษัท
พีทีทีอีพี แคนาดา จํากัด จํานวน 52 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ที่เ ป็ นสกุลเงินดอลลาร์
สรอ. เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดาอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
•

ขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ย นจํ า นวน 39 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่ ว น
ใหญ่ เ กิ ด จากรายการที่ เ ป็ นสกุ ล เงิ น บาทซึ่ ง มี ทั ง้ ส่ ว นของขาดทุ น ที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง และขาดทุ น ที่ ยั ง ไม่
เกิ ด ขึ น้ จริ ง โดยเป็ นผลจากค่าเงิ นบาทอ่อนค่าลงเมื่ อเที ย บกับ ดอลลาร์ สรอ.
•
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อย่างไรก็ตาม
(4) ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ลดลงจํานวน 204 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากไม่มี
การรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรั พย์ ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชี ย ในแหล่งมอนทาราใน
ปี 2556 ในขณะที่ มีการรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าดังกล่าว จํ านวน 204 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2555
โดยมีสาเหตุมาจากต้ นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น การเลื่อนและการปรับปรุงแผนการผลิต
(5)

ค่าใช้ จา่ ยในการสํารวจปิ โตรเลียมลดลง 41 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจาก

•
ค่าใช้ จา่ ยในการสํารวจปิ โตรเลียมลดลงจํานวน 40 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จาก
การลดลงของค่าใช้ จ่ายในการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการเอ 4/48
และเอ 5/58 และโครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 ในขณะที่คา่ ใช้ จ่ายในการสํารวจปิ โตรเลียมบางส่วนเพิ่มขึ ้นจาก
ค่าใช้ จา่ ยในการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนโครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2
•
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการตั ด จํ า หน่ า ยหลุ ม สํ า รวจลดลง1 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดย
ในปี 2556 มี ค่าใช้ จ่ายในการตัดจํ าหน่ายหลุมสํ ารวจจํานวน 71 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ จากโครงการ
เคนยา แอล 5 แอล 7 แอล 11 เอ แอล 11 บี และแอล 12 (19 ล้ านดอลลาร์ สรอ.) โครงการโมซัมบิก โรวูมา
ออฟชอร์ แอเรี ย วัน(19 ล้ านดอลลาร์ สรอ.) โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 (11 ล้ านดอลลาร์ สรอ.) และโครงการ
เอส 1 (10 ล้ านดอลลาร์ สรอ.) ในขณะที่ปี 2555 มีค่าใช้ จ่ายในการตัดจําหน่ายหลุมสํารวจ จํานวน 72 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากโครงการบาห์เรน 2 โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี โครงการโอมาน 44 และ
โครงการแอลจีเรี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
สําหรั บ ปี 2556 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีภาษี เงินได้ จํานวน 1,515 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้
จํานวน 161 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2555 จํานวน 1,354 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เนื่องจากภาษี เงินได้ ปิโตรเลียมและภาษี เงินได้ นิติบุคคลที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็ นผลจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์
สรอ.
สําหรับรายการ Non-Recurring ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring
สําหรับปี 2556 จํานวน 268 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจํานวน 115 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ
75 จากปี 2555 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จํานวน 153 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจาก
ผลสุทธิของ
(1) ขาดทุนจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ ยนที่เพิ่มขึ ้น 313 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
เป็ นผลมาจาก
•
ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของปี 2556 เพิ่มขึ ้นจํานวน
179 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการ
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ตัดบัญชีเพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นผลมาจากสินทรัพย์ที่เป็ นฐานภาษี ซึ่งถูกแปลงค่าเป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 31
ธันวาคม ปี 2556 มีจํานวนที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์ที่ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ทําให้ ค่า
เสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ลดลง และส่งผลให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตเพิ่มขึ ้นจํานวน 144
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ปี 2555 ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผลทํา
ให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตลดลงจํานวน 35 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเงินดอลลาร์ สรอ.
•
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ ้น 67 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
โดยในปี 2555 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน 24 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วน
ใหญ่เกิดจากเงินกู้ซงึ่ เป็ นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ ลิงเพื่อซื ้อหุ้นบริ ษัท Cove Energy Plc. ในขณะที่ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศปี 2556 จํานวน 91 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
•
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนของรายการที่ เป็ นสกุลเงิ นดอลลาร์ สรอ.
ของบริ ษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จํากัด จํานวน 52 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ที่เป็ นสกุลเงิน
ดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดาอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
•
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 39 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่
เกิดจากรายการที่เป็ นสกุลเงินบาทซึ่งมีทงส่
ั ้ วนของขาดทุนที่เกิดขึ ้นจริ งและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง โดย
เป็ นผลจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
(2) รายได้ อื่น ๆ จากผลกระทบสุทธิจากอุบตั ิเหตุในแหล่งมอนทาราลดลงจํานวน 65 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ คา่ สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราลดลง โดย
ในปี 2556 มีการรับรู้คา่ สินไหมทดแทนดังกล่าวเพิ่มเติม จํานวน 21 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ในปี 2555
มีการรับรู้คา่ สินไหมดังกล่าวเพิ่มเติมจํานวน 92 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่
(3) ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ลดลงจํานวน 204 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากไม่มี
การรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ในแหล่งมอนทาราในปี
2556 ในขณะที่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าดังกล่าว จํานวน 204 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2555 โดยมี
สาเหตุมาจากต้ นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น การเลื่อนและการปรับปรุงแผนการผลิต
(4) ค่าใช้ จ่ายจากการรื อ้ ถอนอุปกรณ์ การผลิ ตลดลง 52 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่ องจากในปี
2556 ไม่มีการรับรู้คา่ ใช้ จา่ ยจากการรื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิตในแหล่ง Jabiru และ Challis (เป็ นแหล่งที่หยุด
การผลิตไปแล้ ว) ในขณะที่มีการรับรู้คา่ ใช้ จา่ ยดังกล่าวเพิ่มเติมในปี 2555 จํานวน 52 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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14.2.3 ฐานะการเงิน
หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หน่ วย: ล้ านบาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
สินทรั พย์ รวม
21,572
19,637
707,867
601,513
สินทรัพย์หมุนเวียน
4,105
4,031
134,719
123,483
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
17,467
15,606
573,148
478,030
หนีส้ ินรวม
9,844
8,926
323,012
273,409
หนี ้สินหมุนเวียน
2,633
2,375
86,383
72,749
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
7,211
6,551
236,629
200,660
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
11,728
10,711
384,855
328,104
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
21,572
19,637
707,867
601,513
สําหรับฐานะการเงินของ ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปตท.สผ. และ
บริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 21,572 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า707,867 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้นจํานวน
1,935ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี 2555 จํานวน 19,637 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
601,513 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
(1) ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มขึ ้นจํานวน 1,701 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
สินทรัพย์เพื่อการผลิตปิ โตรเลียมของโครงการซอติก้า โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียโครงการบงกช โครงการ
อาทิตย์ และโครงการนาทูนา่ ซี เอ ซึง่ ได้ มาจากการซื ้อบริ ษัท Natuna 2 B.V. ในเดือนธันวาคม 2556
(2) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าความนิยมเพิ่มขึ ้นจํานวน 131 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมา
จากค่าความนิยมจํานวน 112 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ที่ได้ จากการซื ้อบริ ษัท Natuna 2 B.V. ซึ่งเป็ นบริ ษัทในเครื อ
Hess Corporation ที่ถือครองโครงการนาทูน่า ซี เอ ทําให้ ปตท.สผ. มีสดั ส่วนการร่ วมทุนในโครงการนาทูน่า ซี
เออยู่ที่ร้อยละ 11.5 และการลงทุนเพิ่มในโครงการที่อยู่ในระยะสํารวจ ได้ แก่ โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์
แอเรี ย วันและโครงการแอลจีเรี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
(3) สินทรั พย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้ จํ านวน 74 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้ จากเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 65 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นผลจากกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานและ
จากการออกหุ้นกู้ สุทธิ จากเงินสดจ่ายชํ าระเพื่อการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ เพื่อการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
รวมถึงการจ่ายชําระคืนหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน และการจ่ายเงินปั นผลสําหรับครึ่ งปี หลังของปี 2555 และครึ่งปี
แรกของปี 2556 นอกจากนี ้ สินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นจํานวน 26 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และลูกหนี ้บริ ษัทใหญ่เพิ่มขึ ้น
จํานวน 24 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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สิ น ทรั พ ย์ ห มุนเวี ยนของ ปตท.สผ. และบริ ษัท ย่อย ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่ว นใหญ่
ประกอบด้ ว ย เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด ลูก หนี บ้ ริ ษั ท ใหญ่ และพัส ดุค งเหลื อ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่
หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย สินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ในโครงการร่ วมทุนซึ่งอยู่ภายใต้ บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุท ธิ สิน ทรัพ ย์ไ ม่มีตวั ตน-สุท ธิ และค่า
ความนิยม โดย ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อยูท่ ี่ 1.56 เท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมี หนี ส้ ินรวม 9,844 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เที ยบเท่า 323,012 ล้ านบาท) เพิ่มขึน้ จํานวน 918ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 จํานวน 8,926 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 273,409 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจาก
(1)

หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 258 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจาก

•
หนี ้สิน ระยะยาวที ่ถ ึง กํ า หนดชํ า ระภายในหนึ ่ง ปี เพิ ่ม ขึ ้นจํ า นวน 193 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ.เนื่องจากผลสุทธิของการจัดประเภทรายการของหุ้นกู้สกุลเงินบาทจํานวน 11,700 ล้ านบาท
เทียบเท่าจํานวน 373 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ที่ถึงกํ าหนดชําระภายในหนึ่งปี จากหนี ้สินไม่หมุนเวียนมาเป็ น
หนี ้สินหมุนเวียน และในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2556 มีการจ่ายชําระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาทจํานวน 5,000 ล้ าน
บาท เทียบเท่า 166 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
•
ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายเพิ่มขึ ้น 51 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากภาษี เงินได้ นิติบุคคล
และภาษี เงินได้ ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ ้น
•
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายลดลง 73 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายใน
การก่อสร้ างสินทรัพย์เพื่อการผลิตของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม
(2)

หนี ้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 660 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จาก

•
ประมาณการหนี ้สินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิ โตรเลียมที่ เพิ่มขึน้
363 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ของโครงการบงกช
•
หุ้นกู้เพิ่มขึ ้นจํานวน 91 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เนื่องจากการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จํานวน 500 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในเดือนกันยายน 2556 สุทธิกบั
การลดลงของหุ้นกู้ จากการจัดประเภทรายการหุ้นกู้สกุลเงินบาท จํ านวน 11,700 ล้ านบาท เที ยบเท่า
จํานวน 373 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ที่มีกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ไปแสดงอยู่ในหนี ้สินหมุนเวียน (ส่วนของ
หนี ้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ) และการซื ้อคืนหุ้นกู้บางส่วนจากหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและ
ไม่ด้อยสิทธิ์ อายุ 30 ปี จํ านวน 10 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ของบริ ษัท พี ทีทีอีพี แคนาดา อิน เตอร์ เนชั่นแนล
ไฟแนนซ์ จํากัด (PTTEP CIF)
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(3) หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น 136 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากหนี ้สิน
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของปี 2556 และจากการซื ้อหุ้นบริ ษัท
Natuna 2 B.V. ซึง่ เป็ นบริ ษัทในเครื อ Hess Corporation ที่ถือครองโครงการนาทูนา่ ซี เอ
(4) ประมาณการหนี ้สินค่ารื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิตเพิ่มขึ ้น 118 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
จากโครงการพื ้นที่พฒ
ั นาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี17และโครงการซอติก้า
โครงสร้ างเงินทุนบริษัท
ตั๋วแลกเงินระยะสัน้
ปตท.สผ. ได้ ดําเนิน “โครงการกู้เงินระยะสันของ
้
ปตท.สผ.” โดยการออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน
ระยะสันในประเทศไทยให้
้
กบั นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทัว่ ไป ซึ่งการออกตัว๋ แลกเงินระยะสันดั
้ งกล่าว
อยู่ในวงเงินแบบสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) จํานวน 50,000 ล้ านบาทที่ได้ รับอนุมตั ิตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และเดือนพฤศจิกายน 2553
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทไม่มีตวั๋ แลกเงินคงค้ าง
หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ปตท.สผ. ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ
อายุ 5 ปี จํานวน 500 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ที่อตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.707 ต่อปี หุ้นกู้ดงั กล่าวได้ รับการ
จัดอันดับเครดิตตราสารหนี ้จาก Standard and Poor's และ Moody's ที่ระดับ BBB+ และ Baa1
ตามลําดับ โดยเงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ บริ ษัทได้ นําไปใช้ เพื่อการพัฒนาโครงการสํารวจและ
ผลิตต่างๆ รวมถึงใช้ ในกิจการทัว่ ไป เพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทในอนาคต
การออกหุ้นกู้ดัง กล่ า วอยู่ใ นวงเงิ น คงเหลื อ จํ า นวน 83,400 ล้ า นบาท ที่ ไ ด้ รับ อนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2553
นอกจากนี ้ ในระหว่ า งปี 2556 บริ ษั ท พี ที ที อี พี แคนาดา อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล ไฟแนนซ์ จํ า กั ด
(PTTEP CIF) ได้ ดําเนินการซื ้อคืนหุ้นกู้บางส่วนจากหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ์อายุ 30 ปี จํานวน
500 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 6.35 ต่อปี ที่ออกและเสนอขายในเดือนมิถนุ ายน
2555 โดยได้ ทําการซื ้อคืนจํานวนทังสิ
้ ้น 10 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และบริ ษัทได้ ทําการยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื ้อ
คืนทังหมดแล้
้
ว ส่งผลให้ ห้ นุ กู้ดงั กล่าวมียอดคงเหลือจํานวนทังสิ
้ ้น 490 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ มี ีลักษณะคล้ ายทุน
ไม่มีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนในปี 2556
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ปตท.สผ. ได้ ลงนามในสัญญาเงินกู้แบบสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving
Credit) ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ์จํานวน 20,000 ล้ านบาท สัญญาเงินกู้นี ้มีระยะเวลาเบิกใช้ เงินกู้ 5
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ปี และมีอตั ราดอกเบี ้ยในช่วง 5 ปี แรกเป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัวที่ THBFIX บวกร้ อยละ 1.10 ต่อปี ทังนี
้ ้ เมื่อ
สิ ้นสุดระยะเวลาเบิกใช้ เงินกู้หากมียอดเงินกู้คงค้ าง ผู้ก้ แู ละผู้ให้ ก้ อู าจตกลงให้ เปลี่ยนเงินกู้คงค้ างเป็ นหนี ้
เงินกู้ระยะยาว (Term loan) อายุ 5 ปี ได้ วงเงินกู้นี ้จะนําไปใช้ ในกิจการทัว่ ไปของบริ ษัท
การทํ า สัญ ญากู้เ งิ น ดัง กล่ า วอยู่ใ นวงเงิ น คงเหลื อ จํ า นวน 68,250 ล้ า นบาทที่ ไ ด้ รั บ อนุมัติจ าก
คณะกรรมการบริ ษัทในปี 2553 และ 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มียอดเงินกู้คงค้ าง
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในเดือนมีนาคม 2556 บริ ษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์ จํากัด (PTTEPO) ได้ ลงนามใน
Amendment Deed สําหรับสัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 วงเงินกู้ 500 ล้ านดอลลาร์
สรอ. และสัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 วงเงินกู้ 75 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพื่อขยายระยะเวลา
การใช้ คืนเงินกู้จากเดิมสิ ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2558 และเดือนธันวาคม 2558 เป็ นเดือนพฤศจิกายน
2560 และเดือนธันวาคม 2560 ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีเงินกู้คงค้ างทังสิ
้ ้น 575 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ภาระผูกพันและการคํา้ ประกัน
สัญญาเงินกู้
บริ ษัท มี ภ าระผูกพัน ตามสัญญาให้ ก้ ูยืม เงิน ประเภทด้ อยสิท ธิ แก่บริ ษัท เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์
จํากัด (EnCo) ในวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 1,250 ล้ านบาท สัญญาให้ ก้ ยู ืมเงินมีอายุ 13 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ 2
เมษายน 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเงินให้ ก้ คู งค้ างสิ ้น 580 ล้ านบาท
การคํ ้าประกันเงินกู้ยืม
บริ ษัทมีภาระผูกพันจากการคํ ้าประกันเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริ ษัท พีที
ทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์ จํากัด (PTTEPO) เป็ นวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 575 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการคํ ้าประกันเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริ ษัท พีที
ทีอีพี แคนาดา อินเตอร์ เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จํากัด (PTTEP CIF) เป็ นวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 475 ล้ านดอลลาร์
แคนาดา
การคํ ้าประกันหุ้นกู้
บริ ษัทมีภาระผูกพันจากการคํ ้าประกันหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริ ษัท พีทีทีอี
พี ออสเตรเลีย อินเตอร์ เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จํากัด (PTTEP AIF) เป็ นวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 700 ล้ านดอลลาร์
สรอ.
บริ ษัทมีภาระผูกพันจากการคํ ้าประกันหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริ ษัท พีทีทีอี
พี แคนาดา อินเตอร์ เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จํากัด (PTTEP CIF) เป็ นวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 1,190 ล้ านดอลลาร์
สรอ.
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กระแสเงินสด
สํ าหรั บปี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมี กระแสเงิ นสดรั บสุทธิ จ าก
กิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 3,675 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจากเงินสดรับจากรายได้ จาก
การขายสุทธิกบั เงินสดจ่ายสําหรับค่าใช้ จา่ ยและภาษี เงินได้
ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 2,906 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ส่วนใหญ่เป็ น
(1) การลงทุน เพิ่ม ในสิน ทรั พย์ เ พื่ อการสํารวจและผลิตปิ โตรเลี ยมและสิน ทรัพ ย์ ไ ม่มี ตัวตน
จํานวน 2,666 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในโครงการซอติก้า โครงการบงกช โครงการ
อาทิตย์ และโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
(2) เงินสดจ่ายซื ้อหุ้นบริ ษัทNatuna 2 B.V. ซึ่งเป็ นบริ ษัทในเครื อHess Corporation ที่ถือครอง
โครงการนาทูน่า ซี เอจํานวน 266 ล้ านดอลลาร์ สรอ.สุทธิ กับเงิ นสดคงเหลื อในบริ ษัท Natuna 2 B.V.
จํานวน 25 ล้ านดอลลาร์ สรอ. รวมเป็ นกระแสเงินสดจ่าย 241 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 704 ล้ านดอลลาร์
สรอ. เป็ นผลสุทธิจาก
เงินสดจ่าย
•

เงินปั นผลจ่าย จํานวน 783 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

•

ชําระคืนหุ้นกู้ จํานวน 176 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

•

ชํ าระดอกเบี ้ยเงิ นกู้ยืม / หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ ที่มีลักษณะคล้ ายทุน จํ านวน 174 ล้ านดอลลาร์

•

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ จํานวน 62 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

•

ชําระต้ นทุนทางการเงิน จํานวน 9 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

สรอ.

เงินสดรับ
•

การออกหุ้นกู้ จํานวน 500 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน
2,357 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 65 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ง
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 2,292 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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14.3 ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่ อการดําเนินงาน
ภาพรวมของสถานการณ์ ราคานํ ้ามันในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ยังคงมีความผันผวนจากหลาย
ปั จจัย โดยราคานํ า้ มันดิบดูไบในไตรมาสที่ 4 มีระดับราคาเฉลี่ ยอยู่ที่ 105.42 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล
ปรั บตัวลดลงจากไตรมาสก่ อนหน้ าที่ ราคาเฉลี่ ย 105.95 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล และจากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนหน้ าที่ราคาเฉลี่ย 107.49 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล สําหรับราคาเฉลี่ยนํ ้ามันดิบดูไบในปี
2556 อยู่ที่ 105.04 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล ซึ่งปรับลดลงจากราคาเฉลี่ยในปี 2555 ที่ 109.02 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์ เรล
สถานการณ์ความรุนแรงในซีเรี ยและอียิปต์ที่ผ่อนคลายลงช่วงปลายปี 2556 ช่วยลดความกังวลต่อ
อุปทานนํ ้ามันที่ออกสู่ตลาดโลก แต่อย่างไรก็ตามราคานํ ้ามันดิบมีความผันผวนระหว่างไตรมาสที่ 4 ซึ่งเกิด
จากความกังวลวิกฤติเพดานหนี ้สหรัฐอเมริ กา ความไม่สงบในลิเบีย ประกอบกับการเจรจาเพื่อหาทางออก
สําหรับปั ญหานิวเคลียร์ อิหร่านที่ไม่มีข้อสรุ ปที่ชดั เจน ทําให้ เกิดความผันผวนต่อราคานํ ้ามันดิบระหว่างไตร
มาส ซึง่ ภายหลังการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ อิหร่านประสบความสําเร็ จจึงทําให้ เกิดความคาดหวัง
ด้ านกําลังการผลิตนํ ้ามันจากอิหร่านที่จะเข้ าสูร่ ะบบในอนาคต
ทังนี
้ ้ ยังคงมีปัจจัยอื่นที่อาจผลักดันราคานํ ้ามันดิบให้ มีความผันผวนทังในแง่
้
บวกและแง่ลบในปี
2557 ได้ แก่ การที่ อิหร่ าน อิรัก และลิเบีย มี แผนที่จะเพิ่มการผลิตเข้ ามา ประกอบกับสหรั ฐอเมริ กาผลิต
นํ ้ามันได้ เพิ่มขึ ้นมากจากเทคโนโลยีขดุ นํ ้ามันจากชันดิ
้ นดานอาจก่อให้ เกิดอุปทานส่วนเกินในระบบ ในขณะ
ที่สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง และเหตุการณ์ความรุ นแรงในซูดานใต้ อาจ
ส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งออกนํ ้ามัน นอกจากนี ้ ปั จจัยการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจยุโรป แนวโน้ มการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลกที่สูงขึ ้น และปั จจัยจากการที่ค่าเงินสกุลท้ องถิ่นประเทศผู้นําเข้ านํ ้ามันอ่อนตัวเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์ สรอ. อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์นํ ้ามันในประเทศผู้นําเข้ า
เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิ จโลกและราคานํ ้ามันยังคงมีความผันผวน ปตท.สผ. จึงได้ มีการติดตาม
ภาวะเศรษฐกิ จ และความต้ อ งการพลัง งานอย่ างใกล้ ชิ ด และมี แ นวทางในการบริ ห ารงานเพื่ อ รองรั บ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจดังนี ้
ด้ านการตอบสนองต่ อความต้ องการพลั งงานของประเทศปตท.สผ. มี อตั ราการผลิตเฉลี่ ย
ตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2556 เท่ากับ 329,471 บาร์ เรลเที ยบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน ซึ่งสูงกว่าเมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับอัตราการผลิ ตเฉลี่ ยตัง้ แต่เ ดือ นมกราคม ถึง ธัน วาคม 2555 ที่ เ ท่ากับ 313,972บาร์ เ รล
เทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน สําหรับในไตรมาสที่ 4 ปตท.สผ. มีอตั ราการผลิตเฉลี่ย 327,617 บาร์ เรลเทียบเท่า
นํ ้ามันดิบต่อวัน ซึ่งใกล้ เคียงเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราการผลิตในไตรมาสก่อนหน้ าเฉลี่ย 327,127 บาร์ เรล
เที ยบเท่านํ า้ มันดิบต่อวัน ความต้ องการใช้ พลังงานภายในประเทศโดยกระทรวงพลังงาน เดือนตุลาคม
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2556 ประเทศไทยมีความต้ องการใช้ พลังงานรวมทังสิ
้ ้นราว 2 ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ ้น
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ าที่ 1.97 ล้ านบาร์ เรลเที ยบเท่านํา้ มันดิบต่อวัน หรื อเพิ่มขึ ้นราวร้ อยละ 1.5
โดยปั จจัยหลักมาจากความต้ องใช้ พ ลังงานเพื่ อใช้ ในการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศ ทัง้ นี ก้ ระทรวง
พลังงานได้ กําหนดนโยบายและทิศทางพลังงานในปี 2556-2557 โดยเน้ นความสมดุลระหว่างการพัฒนา
พลังงานที่มีอยูเ่ พื่อความมัน่ คงทางพลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่ออนาคต อาทิ การผลิตเอทา
นอล ไบโอพลาสติก และไบโอดีเซล นโยบายส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงานและการเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้
พลังงาน และการปรับโครงสร้ างราคาพลังงานให้ สะท้ อนต้ นทุนที่แท้ จริ ง
ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. ได้ มี ก ารทบทวนแผนการจัด หาและพัฒ นาการผลิ ต ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ความต้ องการพลังงานที่สงู ขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประสานงานกับผู้ซื ้อและหน่วยงานของรัฐบาล
ที่เกี่ ยวข้ องเพื่อร่ วมกันวางแผนการจัดหาพลังงานจากในประเทศและประเทศเพื่อนบ้ านทังในระยะสั
้
นและ
้
ระยะยาว อีกทังยั
้ งมีการปรับแผนการผลิตและการพัฒนาโครงการให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเร่ งศึกษา
โอกาสการลงทุนในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มปริ มาณสํารองให้ สอดคล้ องกับความต้ องการพลังงาน
ของประเทศ
ด้ านการพัฒนาประสิทธิภาพและการบริ หารต้ นทุนในการดําเนินงาน ภาพรวมตลอดทังปี
้
2556 ปตท.สผ. ได้ รับผลประเมิ นมี ความเป็ นเลิ ศที่ สุดในกลุ่ม ปตท. อี กทัง้ ได้ รับรางวัล Center of
Excellence Awards ประจํ าปี 2556 จากกลุ่ม ปตท. ในด้ านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อม (SSHE) และ ด้ านการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management)
ในช่วงไตรมาส 4 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการเพื
้
่อขับเคลื่อนสู่ความเป็ นเลิศ
(PTTEP Operational Excellence Committee) ขึน้ อย่างเป็ นทางการเป็ นครั ง้ แรก โดยมีรองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ กลุ่มงานโครงการในประเทศเป็ นประธานคณะกรรมการ นอกจากนัน้ ปตท.สผ. ยังเข้ าร่ วม
ประชุม Operational Excellence และ OpEx Transformation Project กับกลุ่ม ปตท. เพื่อกําหนดทิศทาง
เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ ร่วมกันในด้ านการพัฒนาประสิทธิภาพและบริ หารต้ นทุนในการดําเนินงาน โดย
มุ่ง เน้ น ให้ มี ก ารพัฒ นาอย่ างต่อ เนื่ อ ง และมี ทิ ศ ทางสอดคล้ อ งกับ แผนของกลุ่ม ปตท. เพื่ อ นํ า ไปสู่ก าร
ปฏิบตั งิ านตามแบบ Operational Excellence อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ด้ านการบริ หารต้ นทุนในการดําเนินงาน บริ ษัทได้ ดําเนินการตามนโยบายการบริ หารจัดการด้ าน
Supply Chain ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ในปี 2556 ได้ มีการดําเนินงานโครงการ Supply
Chain Plus ซึง่ สามารถลดต้ นทุนได้ 14.65 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เกินกว่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ คือ 12 ล้ านดอลลาร์
สรอ. โดยผลของความสํ า เร็ จ นี ม้ าจากการดํ า เนิ น การตามกลยุท ธ์ ด้า นการจัด ซื อ้ จัด จ้ าง และกลยุท ธ์
ทางด้ านโลจิสติกส์ (Logistics) เช่น
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การจัดซื ้อสินค้ าจากประเทศที่เป็ น Low Cost Country (LCC)
•
การจัดทํา Price Agreement กับสินค้ าที่มีความต้ องการในปริ มาณสูงเพิ่มเติม
•
การใช้ กลยุทธ์ ในการจัดซื อ้ จัดจ้ างให้ เข้ ากับสถานการณ์ และความผันผวนของตลาดใน
ปั จจุบนั เพื่อเพิ่มอํานาจการต่อรองและทําให้ ได้ มาซึง่ สินค้ าและบริการที่มีราคาเหมาะสมมากที่สดุ
•
การปรับปรุ งระบบการจัดเก็บสินค้ าให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น (Inventory Optimization)
เพื่อช่วยลดต้ นทุนการจัดเก็บ และลดปริ มาณสินค้ าคงคลัง เป็ นต้ น
•
การปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้ านโลจิสติกส์โดยการควบคุมและบริ หารจัดการไม่ให้
เกิดการล่าช้ าของเรื อและความแม่นยําในการจัดส่งสินค้ าที่เหมาะสม
ทังนี
้ ้ ปตท.สผ. ได้ ปรับปรุ งระเบียบจัดหาใหม่เพื่อให้ กระบวนการจัดหาสอดคล้ องและเป็ นไปตาม
กฎหมายของ ป.ป.ช. อีกทังยั
้ งได้ ประกาศใช้ แนวทางปฏิบตั ิในการจัดซื ้อสีเขียว (Green Procurement) ซึ่ง
มุ่งเน้ นการจัดซื อ้ /จัดจ้ าง ผลิตภัณฑ์และบริ การที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมีสินค้ าและบริ การจํ านวน
ทังสิ
้ ้น 72 รายการ ครอบคลุมสินค้ าและบริ การประเภทเครื่ องเขียน อุปกรณ์ IT เครื่ องใช้ ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด อะไหล่ชิ ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวอื่น ๆ รวมทังการปรั
้
บปรุ งกระบวนการ
จัดหาของบริ ษัทให้ มีความรวดเร็ วสามารถตอบสนองต่อความต้ องการในการดําเนินงานได้ ดียิ่งขึ ้น
ด้ านการบริ หารความเสี่ยงจากความผั นผวนของราคานํา้ มัน ปตท.สผ. ได้ ทําอนุพนั ธ์ประกัน
ความเสี่ ยงราคานํ า้ มันสํ าหรั บผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลี ยมของกลุ่มบริ ษัท เพื่ อป้องกันความผันผวนของราคา
นํ ้ามันและมีการติดตามความคืบหน้ าของภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อราคา
นํ ้ามันอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งบริ ษัทได้ เล็งเห็นและติดตามสถานการณ์ ต่างๆ อย่างใกล้ ชิด พร้ อมกับได้ ทําแผน
จําลองสถานการณ์ราคานํ ้ามันดิบที่ระดับราคาต่างๆ และสร้ างแผนรองรับเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะได้ รับ
หากเหตุการณ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้น
•

ด้ านการพั ฒนาขี ดความสามารถขององค์ กร ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสํ าคัญเร่ ง ด่วนใน
การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศทัว่ โลก
ที่ นับวันยิ่ง มี ความท้ าทายมากขึน้ บริ ษัทได้ ดําเนินการอย่างต่อเนื่ องในการสร้ างและพัฒ นาศูนย์ ความ
เป็ นเลิศ (Center of Excellent หรื อ COE) โดยได้ มีการวางแผนงานที่ชดั เจน มุ่งเน้ นการสร้ างและพัฒนา
องค์ความรู้ ใน 7 ด้ านหลักที่มีความสําคัญและสอดคล้ องกับทิศทางและแผนกลยุทธ์ในการเติบโตแบบก้ าว
กระโดด อันได้ แก่ การสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ ทางด้ านเทคโนโลยีเชิงลึกใน (1) ด้ านการสํารวจ (2) ด้ าน
การผลิต (3) ด้ านการสํารวจและพัฒนาแหล่งปิ โตรเลียมที่ห่างไกล (Frontier) (4) ด้ านการบริ หารจัดการ
เงินทุนโครงการ (Capital Project Management) และ (5) ด้ านการพัฒนาแหล่งปิ โตรเลียมนอกรู ปแบบ
(Unconventional) รวมไปถึง (6) การสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่ อการเข้ าซื ้อและควบรวมกิ จการ
(Merger and Acquisition- M&A) และ (7) การส่งเสริ มด้ านความมัน่ คง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
(Health, Security and Environment) ซึง่ ในขณะนี ้อยูใ่ นขันตอนการกํ
้
าหนดเป้าหมายในแต่ละปี และจัดทํา
แผนการดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับเป้ามายที่ได้ กําหนดไว้ อีกทังได้
้ ริเริ่ มการจัดตัง้ Technology Center ซึ่ง
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จะเป็ น ศูน ย์ กลางในการค้ นคว้ าเทคโนโลยี ใ หม่ๆ และพัฒ นาความรู้ ความสามารถของทัง้ องค์ กรและ
บุคลากร ซึง่ จะเริ่ มศึกษาเรื่ อง Conceptual Design ในปี 2557
ด้ านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม (SSHE) ปตท.สผ. มีเป้าหมาย
ในการก้ าวสู่การเป็ นองค์กรซึ่งปราศจากเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขันหยุ
้ ดงานภายในปี 2556 (Lost
Time Injury free organization by 2013) โดยผ่านการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนา
มัย และสิ่งแวดล้ อมที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อสิ ้นสุดไตรมาสที่ 4 อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขึ ้นหยุดงาน (LTIF) เท่ากับ 0.18
และ อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บทังหมด
้
(TRIR) เท่ากับ 1.12 ซึ่งหาก ปตท.สผ. สามารถรักษา
ผลการดําเนินงานด้ านความปลอดภัยไว้ ในระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ สถิติ LTIF และ TRIR ของ
ปตท.สผ. อยู่ในระดับ Top Quartile เมื่อเที ยบกับบริ ษัทสมาชิกอื่นๆ ในสมาคมผู้ผลิตนํ า้ มันและก๊ าซ
นานาชาติ (OGP) สําหรับปี 2556 ซึ่งจะประกาศผลในปี 2557สําหรับอัตราการรั่วไหลของ Hydrocarbon
และสารเคมี (Spill rate) ของ ปตท.สผ. มีค่าเท่ากับ 2.92 ตันต่อล้ านตันผลิตซึ่งดีกว่าค่ามาตรฐานของ
OGP ที่อยู่ในระดับ 7.94 ตันต่อล้ านตันผลิต นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้ ริเริ่ มโครงการรณรงค์เพื่ อการลด
อุบตั ิเหตุ โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ เปิ ดตัวเกมส์ Safety Rush - Life Saving Interactive Animation ผ่าน
SSHE Facebook, Appstore และ SSHE intranet ซึ่งเป็ นเกมส์ที่ได้ จําลองเหตุการณ์ต่างๆในการขับขี่
ยานพาหนะ โดยผู้เล่นสามารถมีส่วนร่ วมในเหตุการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้น เกมส์ชุดนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ
รักษ์ ชีวิต หรื อ Life Saving Program เพื่อให้ พนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกได้ ตระหนักถึงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ ้นขณะขับขี่ยานพาหนะ รวมถึงเป็ นการให้ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิตนอย่างปลอดภัยขณะใช้
รถใช้ ถนน
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่ องการสื่อสารด้ านความปลอดภัยให้ กบั พนักงานในทุกระดับ
โดยบริ ษั ทได้ มี การสื่ อ สารเตื อ นภัย ในเรื่ อ งความปลอดภัยตามสถานการณ์ ที่มี ความเสี่ ยง ทัง้ จากภัย
ธรรมชาติ การแพร่ ระบาดของโรค และเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ปฎิบตั งิ านในไตรมาสที่ 4 บริ ษัทได้ มีการออกสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนภัย (SSHE Alerts) ทังในระดั
้
บของ
พนักงานที่อยู่ในพื ้นที่ปฏิบตั ิงานและพนักงาน ปตท.สผ. โดยรวมอาทิประกาศเตือนสถานการณ์ด้านความ
มัน่ คงจังหวัดสงขลาประกาศเตือนด้ านความมัน่ คงในช่วงการชุมนุมประท้ วงสําหรับในพื ้นที่กรุงเทพฯ
การบริ หารการพัฒนาอย่ างยั่งยืน (SD) สํ าหรับการบริ หารการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปตท.สผ.
มีกลยุทธ์ ทิศทางการดําเนินงาน และเป้าหมายระยะยาวเพื่ อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนทัง้ ในด้ านเศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้ อมตามหลักสากลโดยในปี 2556 ปตท.สผ. ทํารายงานความอย่างยัง่ ยืนของปตท.สผ.
ประจําปี 2555 ซึ่งได้ รับการจัดอันดับให้ อยู่ใน GRI Application Level A+ โดย GRI หรื อ Global
Reporting Initiative เป็ นมาตรฐานการจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนซึ่งครอบคลุมถึงผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัททังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม เพื่อความโปร่ งใสและสร้ างความเชื่อมัน่
ในการรายงานและเปิ ดเผยข้ อมูล ซึง่ ถือเป็ นครัง้ แรกที่รายงานความอย่างยัง่ ยืนของบริษัทได้ รับการรับรองใน
ระดับสูงสุดของข้ อกําหนด
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นอกจากนี ้เพื่อแสดงถึงความมุง่ มัน่ ขององค์กรในเรื่ องของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะปั ญหา
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาวะโลกร้ อนนัน้ ปตท.สผ. ได้ มีการกําหนดเป้าหมายในการลด
ปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกจากการดําเนินโครงการต่าง ๆ ของบริ ษัทซึ่งในปี 2556 ผลการดําเนินงานลด
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของบริ ษัทอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 3.51 โดยสามารถลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
ได้ เกินเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ร้อยละ 3 นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังได้ ให้ ผ้ ตู รวจประเมินภายนอก มาทําการสอบทาน
บัญชีก๊าซเรื อนกระจกของปตท.สผ. เพื่อเพิ่มความถูกต้ องในการรายงานบัญชีก๊าซเรื อนกระจกให้ สอดคล้ อง
กับมาตรฐาน ISO14064-1
อีกทังบริ
้ ษัทได้ เข้ าร่ วมการประเมินดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (DJSI- Dow Jones Sustainability
Index) เป็ นครัง้ แรกในปี 2556 และได้ รับการประเมินจาก DJSI World Universe สาขาอุตสาหกรรมผลิต
นํ ้ามันและก๊ าซ ให้ อยูใ่ นอันดับที่ 21 จากทังหมด
้
123 บริ ษัท โดยมีคะแนนอยู่15 เปอร์ เซ็นต์แรกของบริ ษัทที่
เข้ าร่วมการประเมิน CDP (Carbon Disclosure Project) และ DJSI (Dow Jones Sustainability Index)
สําหรับไตรมาสที่ 4 ปตท.สผ. เป็ น 1 ใน 7 บริ ษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และฮ่องกงจาก
CDP Asia Ex-Japan Climate Change Reporting ณ เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน ที่ได้ รับรางวัล Second Best Year-on-Year Disclosure Score Change in the Region for CDP Asia
Ex-Japan Climate Change Reporting ในเรื่ องของการปรับปรุ งผลการรายงานยอดเยี่ยมในในปี ที่ผ่านมา
เกี่ยวกับด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ยิ่งไปกว่านัน้ โครงการเอส 1 ณ แหล่งผลิตปิ โตรเลียมเสาเถียร-เอ จังหวัดสุโขทัย ที่สามารถ
นําก๊ าซส่วนเกินจากกระบวนการผลิตปิ โตรเลียมที่ปกติถูกเผาทิ ้งมาใช้ ประโยชน์ ในการเป็ นพลังงานผลิต
กระแสไฟฟ้ า ซึ่ ง โครงการนี จ้ ะทํ า ให้ ส ามารถลดการปล่ อยก๊ า ซเรื อ นกระจกคิ ด เป็ น คาร์ บอนเครดิต ได้
ประมาณ 26,000 ตันต่อปี ปตท.สผ. จึง ได้ รับการขึน้ ทะเบียนภายใต้ Executive Board ของUnited
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ในกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรื อ
Clean Development Mechanism (CDM) เพื่อมีสิทธิ์ในการซื ้อขายคาร์ บอนเครดิตในตลาดโลก ซึ่งถือเป็ น
โครงการแรกในธุรกิจก๊ าซและนํ ้ามันของประเทศไทย
ด้ านความรั บผิดชอบต่ อสังคม (CSR) ปตท.สผ. ยังคงดําเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้
ริ เริ่ มดําเนินโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่ าลดภาวะโลกร้ อน โดยได้ ทําการปลูกและบํารุ งรักษาป่ าเนื ้อที่ 50,000
ไร่ ในพื ้นที่ 30 จังหวัด และดําเนินโครงการฟื น้ ฟูป่าเพื่อการเรี ยนรู้ เชิงนิเวศน์สวนศรี นครเขื่อนขันธ์ ตามแนว
พระราชดํ า ริ สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ร่ วมกับ กรมป่ าไม้ แ ละมหาวิ ท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ โครงการ ปตท.สผ. รั กษ์ มรดกไทย มรดกโลก โดยสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ และร่ วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้ วยขาแข้ งเปิ ดตัวโครงการ
หลักสูตรท้ องถิ่นเสือโคร่ งศึกษา ตลอดจนริ เริ่ มโครงการ ปตท.สผ. ร่ วมใจรักษ์ โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการเสริ มสร้ างการมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงาน โดยได้
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จัดกิจกรรม PTTEP GREEN UP เพื่อปลูกฝั งจิตสํานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติผ่านกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ ป่า
โดยมีผ้ บู ริ หาร พนักงานและครอบครัว ร่วมกิจกรรม จํานวน 2,163 คน
สํ าหรั บในพื น้ ที่ ปฏิ บัติการ ปตท.สผ. ได้ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอันเป็ นการนํ าไปสู่การพัฒนา
บุคลากรในอนาคต โดยในปี 2556 ได้ มอบทุนการศึกษาจํานวน 761 ทุน แก่นกั เรี ยนใน 5 จังหวัด ได้ แก่
จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมพร ระนอง นครศรี ธรรมราช และสงขลา อีกทัง้ ได้ สนับสนุนกิจกรรมหนูรักกี ฬากับ
ปตท.สผ. ให้ กับโรงเรี ยนในเครื อข่าย ปตท.สผ. ใน 3 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดชุมพร สุพรรณบุรี และสงขลา
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ให้ การสนับสนุนทางด้ านการฟื น้ ฟูระบบนิเวศน์ รวมถึงการส่งเสริ มอาชีพให้ กบั ชุมชน
ในอี กหลายโครงการ เช่น โครงการปะการั งเที ยมในอํ าเภอหลังสวน อําเภอทุ่งตะโก โครงการทิ ้งปะการั ง
เชือกที่อ่าวชุมพร โครงการบ้ านของปลา ซึ่งเป็ นโครงการจมเรื อประมงเก่าเพื่อสร้ างแหล่งอาศัยของสัตว์นํ ้า
โครงการธนาคารปู ในพื ้นที่จงั หวัดชุมพร ส่วนในจังหวัดสงขลามีโครงการเพาะฟั กพันธุ์ลกู ปู คืนสู่ธรรมชาติ
ในอําเภอสิงหนคร รวมถึงโครงการอุทยานการเรี ยนรู้ สงขลา (PTTEP Smart Center) ซึ่งเป็ นโครงการที่
ปตท.สผ. ร่วมกับเทศบาลนครสงขลาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั สงขลา สร้ างอุทยานการ
เรี ยนรู้ สงขลา เพื่อกระตุ้นให้ เยาวชนรักการอ่านหนังสือเพื่อเป็ นพื ้นฐานสําคัญในการเรี ยนรู้ในอนาคต
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูล ในแบบแสดงรายการข้ อมูล ประจํ าปี ฉ บับนี แ้ ล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง
บริ ษัทขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่
ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี ้ บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้ อมูลทางการเงิ นที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจํ าปี ได้ แสดง
ข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่
เป็ นสาระสําคัญทังของบริ
้
ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว
(3)
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุม ภายในที่ ดี และควบคุม ดูแ ลให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต าม
ระบบดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่
สํ าคัญ ของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทํ าที่ มิ ชอบที่ อาจมี ผลกระทบต่อการจัดทํ ารายงาน
ทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ อง
แล้ ว บริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ น างประณต ติ ร าศัย เป็ น ผู้ ล งลายมื อ ชื่ อ กํ า กั บ เอกสารนี ไ้ ว้ ทุ ก หน้ า ด้ ว ย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางประณต ติราศัย กํากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรอง
ความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

ผู้รับมอบอํานาจ

นางประณต ติราศัย

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และกรรมการผู้จดั การใหญ่,
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
เทวิ นทร์ วงศ์ วานิ ช
ผูกพันบริ ษัท
_______________________

เลขานุการบริ ษัท

ประณต ติ ราศัย
_______________________

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
1.
ดังนี ้

คณะกรรมการ ปตท.สผ.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีกรรมการจํานวนทังสิ
้ ้น 15 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการปั จจุบนั จํานวน 15 คน และกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง ระหว่างปี 2556 จํานวน 4 คน

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการอิสระ
วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง
- 30 มีนาคม 2554

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

60 คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเครื่ องกล) Oregon
State University สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเครื่ องกล)
Oregon State University
สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเครื่ องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร The Role of Chairman
Program (RCP) 21/2552

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ระหว่ าง
ช่
ว
งเวลา
ตํ
า
แหน่
ง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
ไม่มี
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ก.พ. 2555 – ปั จจุบนั
• ประธานกรรมการ • บริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
2554 – ม.ค. 2556
• ประธานกรรมการ • บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2554 – ก.พ. 2555
• กรรมการ
• บริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
• บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2553 – 2554
• กรรมการ
2552 – 2554
• ประธานกรรมการ • บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
2552 – 2554
• ประธานกรรมการ • บริ ษัท ปตท. อะโรเมติกส์
และการกลัน่ จํากัด (มหาชน)
2551 – 2553
• ประธานกรรมการ • บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 1

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม
การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 47
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์ กรอื่น
2553 – ก.ย. 2556
2551 – ก.ย. 2556
2546 – 2553

ตําแหน่ ง

• ปลัดกระทรวง
• ผู้อํานวยการ
• รองปลัดกระทรวง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• กระทรวงพลังงาน
• สํานักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์
• กระทรวงพลังงาน

เอกสารแนบ 1 หน้ า 2

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

(2) นายอําพน กิตติอาํ พน 58 คุณวุฒทิ างการศึกษา
- กรรมการอิสระ
• ปริ ญญาเอก Applied Economics,
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
Clemson University,
วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง
South Carolina สหรัฐอเมริ กา
- 30 มีนาคม 2554
• ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
Northeastern University,
Boston สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์
(สาขาสังคมศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 80/2549
การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรผู้บริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง รุ่น 3 (CIO)
สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ระหว่ าง
ช่
ว
งเวลา
ตํ
า
แหน่
ง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ไม่มี
2552 – ปั จจุบนั
2548 – 2554

• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

2548 – 2554

• กรรมการ

• บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
• บริ ษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ
การกลัน่ จํากัด (มหาชน)
• บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ

• บริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด

บริษัทอื่น
ต.ค. 2556 – ปั จจุบนั
องค์ กรอื่น
ก.ย.2556 – ปั จจุบนั

ส.ค. 2556 – ปั จจุบนั

มิ.ย. 2556 – ปั จจุบนั

• ประธานกรรมการ • ธนาคารแห่งประเทศไทย
ในคณะกรรมการ
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
• สํานักงานคณะกรรมการ
• กรรมการใน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
พัฒนาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติ
และสังคมแห่งชาติ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ • สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ในคณะกรรมการ
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เอกสารแนบ 1 หน้ า 3

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 45
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Innovation for
Economic Development (IFED),
Harvard Kennedy School
สหรัฐอเมริ กา
• หลักสูตรนักบริ หารระดับสูงด้ าน
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

2554 – ปั จจุบนั

2554 – ปั จจุบนั

การลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1ของ

สถาบันวิทยาการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

2554 – ปั จจุบนั และ
2547 – 2553
2553 – ปั จจุบนั

2553 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2548 – 2553

ตําแหน่ ง
• กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
• ประธานกรรมการ
สถาบันวิจยั และ
พัฒนาพื ้นที่สงู
• กรรมการบริ หาร
ศาลยุติธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
• กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
• กรรมการ
• กรรมการ

• เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
• กรรมการ
• กรรมการส่งเสริ ม
การลงทุน

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู
(องค์การมหาชน)
• สํานักงานศาลยุตธิ รรม

• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

• สํานักงานคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรื อน
• มูลนิธิทนุ การศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร
• สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
• กฤษฎีกา
• สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน
เอกสารแนบ 1 หน้ า 4

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2547 – ส.ค. 2556
2547 – ต.ค. 2556
2547 – 2553

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• กรรมการ
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการ
• คณะกรรมการนโยบายการเงิน
• เลขาธิการคณะกรรมการ • สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
พัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสังคมแห่งชาติ

เอกสารแนบ 1 หน้ า 5

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

(3) พลเอกพรชัย กรานเลิศ 62 คุณวุฒทิ างการศึกษา
- รองประธานกรรมการอิสระ
• ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
- ประธานกรรมการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
บรรษัทภิบาล
• ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์
- ประธานกรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การกําหนดค่าตอบแทน
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
- กรรมการสรรหา
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง
• หลักสูตร Director Accreditation
- 1 มกราคม 2555
Program (DAP) 61/2550
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 161/2555
• หลักสูตร Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG) 3/2555
• หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) 17/2556
การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 44
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท. )
รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ระหว่ าง
ช่
ว
งเวลา
ตํ
า
แหน่
ง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ไม่มี
2548 – 2549
บริษัทอื่น
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
องค์ กรอื่น
2550 – 2554
2549 – 2550
2548 – 2549

• กรรมการ

• บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท มาบุญครอง 888 จํากัด
บริ ษัท มาบุญครอง แดรี่ โกทส์ จํากัด
บริ ษัท มาบุญครอง ฟู๊ ด จํากัด
บริ ษัท เอพีที แบริ่ ง พาร์ คกิ ้ง จํากัด
บริ ษัท เอพีที แบริ่ ง มอล จํากัด

• ที่ปรึกษาพิเศษ
• สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
• รองเสนาธิการทหาร • กองบัญชาการกองทัพไทย
• ผู้ชว่ ยผู้บญ
ั ชาการ • กองทัพบก
ทหารบก

เอกสารแนบ 1 หน้ า 6

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• หลักสูตร Thai Intelligent Investors
รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย

เอกสารแนบ 1 หน้ า 7

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(4) นายปรัชญา ภิญญาวัธน์
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง
- 28 มีนาคม 2555

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

62 คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมโยธา) University of
Texas at Austin สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมโยธา) Stanford
University สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 14/2545
การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ระหว่ าง
ช่
ว
งเวลา
ตํ
า
แหน่
ง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
15,000 หุ้น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
(0.00038%)
2554 – ปั จจุบนั
• กรรมการ
• บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จํากัด (มหาชน)
2552 – 2554
• กรรมการ
• บริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
2551 – 2554
• ประธานเจ้ าหน้ าที่ • บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ปฏิบตั ิการกลุม่ ธุรกิจ
ปิ โตรเลียมขันปลาย
้
และรองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
หน่วยธุรกิจนํ ้ามัน
• บริ ษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ
2550 – 2554
• กรรมการ
การกลัน่ จํากัด (มหาชน)
• บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
2549 – 2554
• กรรมการ
• บริ ษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด
2548 – 2554
• กรรมการ
(มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 8

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่
1/2555สถาบันวิทยาการพลังงาน

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
บริษัทอื่น
2554 – ปั จจุบนั
2548 – 2556
2547 – เม.ย. 2556
2549 – 2555
2547– 2555
องค์ กรอื่น
ไม่มี

ตําแหน่ ง
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• ประธานกรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
• บริ ษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด
• บริ ษัท บางกอกโพลีเอททีลนี
จํากัด (มหาชน)
• บริ ษัท ไทยลู้บเบส จํากัด (มหาชน)
• บริ ษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด
• บริ ษัท พีทีที โพลีเอทีลนี จํากัด

เอกสารแนบ 1 หน้ า 9

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

(5) นายวีระพล จิรประดิษฐกุล 58 คุณวุฒทิ างการศึกษา
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
• ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ พลังงาน
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
University of Calgary แคนาดา
วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง
• ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
- 29 มีนาคม 2550
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 116/2552
• หลักสูตร Role of the Nomination
and Governance Committee
(RNG) 1/2554
การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง (นบส.1),
วิทยาลัยนักบริ หาร
• หลักสูตรผู้บริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง สํานักงาน ก.พ.

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
บริษัทอื่น
เม.ย. 2556 – ปั จจุบนั
• กรรมการ
• บริ ษัท ท่อส่งปิ โตรเลียมไทย จํากัด
2555 – ส.ค. 2556
• กรรมการ
• บริ ษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จํากัด (มหาชน)
องค์ กรอื่น
ต.ค. 2556 – ปั จจุบนั
• หัวหน้ าผู้ตรวจ
• กระทรวงพลังงาน
ราชการ
2551 – ปั จจุบนั
• กรรมการ
• สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
2554 – ก.ย. 2556
• อธิบดี
• กรมธุรกิจพลังงาน
• สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2550 – 2554
• กรรมการ
• สถาบันบริ หารกองทุนพลังงาน
2550 – 2554
• กรรมการ
(องค์การมหาชน)
• สํานักงานนโยบายและแผน
2549 – 2554
• ผู้อํานวยการ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

เอกสารแนบ 1 หน้ า 10

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) ปี 2550
• หลักสูตรนักบริ หารการยุติธรรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่ นที่ 3
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการพลังงาน

เอกสารแนบ 1 หน้ า 11

แบบ 56-1 ประจําปี 2556
ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
ถือหุ้นใน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ระหว่ าง
(ปี )
การอบรม
ช่
ว
งเวลา
ตํ
า
แหน่
ง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(6) นายเทวินทร์ วงศ์ วานิช 55 คุณวุฒทิ างการศึกษา
100,787 หุ้น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
(0.00254%)
• ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
2553 – 2555
• กรรมการ
• บริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
และกรรมการผู้จดั การใหญ่
(วิศวกรรมปิ โตรเลียม)
2552 – 2555
• ประธานเจ้ าหน้ าที่ • บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
บริ หารการเงิน
University of Houston สหรัฐอเมริ กา
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
• ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
• บริ ษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
2552 – 2554
• กรรมการ
วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง
(วิศวกรรมเคมี)
• บริ ษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ
2552 – 2554
• กรรมการ
- 30 พฤศจิกายน 2552
Rice University สหรัฐอเมริ กา
การกลัน่ จํากัด (มหาชน)
• ปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์
• บริ ษัท บริ การเชื ้อเพลิงการบิน
2552 – 2553
• กรรมการ
(วิศวกรรมเคมี)
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม
2550 – 2553
• กรรมการ
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
จํากัด (มหาชน)
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัทอื่น
• หลักสูตร Director Certification
2552 – 2554
• ประธานกรรมการ • บริ ษัท พีทีที ไอซีที โซลูชนั่ ส์จํากัด
Program (DCP) 21/2545
2551 – 2554
• กรรมการ
• บริ ษัท พีทีที อินเตอร์ เนชัน่ แนล
• หลักสูตร Financial Statements
จํากัด
for Directors (FSD) 6/2552
• หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) 12/2554

เอกสารแนบ 1 หน้ า 12

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม
• หลักสูตร Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG) 3/2554
การอบรมอื่นๆ
• ประกาศนียบัตรโครงการอบรม
ผู้บริ หารระดับสูง (S.E.P. รุ่น 7)
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
องค์ กรอื่น
มิ.ย. 2556 – ปั จจุบนั

2553 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ • สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ในคณะกรรมการ
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
• ประธานสมาคม
ประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 หน้ า 13

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(7) นายจักรกฤศฏิ์
พาราพันธกุล
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง
- 1 มกราคม 2554

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

54 คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Angelo State University, Texas
สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 8/2547
• หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) 5/2548
การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง รุ่นที่ 46
สํานักงาน ก.พ.

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2555 – ปั จจุบนั
• ประธานกรรมการ
2551 – ปั จจุบนั

บริษัทอื่น
ต.ค.2556 – ปั จจุบนั
2553 – 2554
องค์ กรอื่น
ต.ค. 2555–ปั จจุบนั
2552–ต.ค. 2555
2551 – 2552

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

• บริ ษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน
จํากัด (มหาชน)
• บริ ษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรนํ ้าภาคตะวันออก
จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ
• ประธานกรรมการ

• บริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด
• บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด

• รองปลัดกระทรวง
• ผู้อํานวยการ
• รองผู้อํานวยการ

• สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
• สํานักงานบริ หารหนี ้สาธารณะ
• สํานักงานบริ หารหนี ้สาธารณะ

เอกสารแนบ 1 หน้ า 14

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• Executive Development Program
(EDP) รุ่นที่ 66, Kellogg School of
Management, Chicago
สหรัฐอเมริ กา
• หลักสูตรนักบริ หารการยุติธรรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5
สํานักงานศาลปกครอง

เอกสารแนบ 1 หน้ า 15

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

(8) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 58 คุณวุฒทิ างการศึกษา
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
• ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
- กรรมการสรรหา
สาขาพลังงานและสิง่ แวดล้ อม
วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง
อย่างยัง่ ยืน วิทยาลัยพลังงานและ
- 1 ธันวาคม 2554
สิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
• ปริ ญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเคมี) Tokyo Institution
of Technology ญี่ปนุ่
• ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเคมี) Tokyo Institution
of Technology ญี่ปนุ่
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับหนึง่ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 51/2547

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ระหว่ าง
ช่
ว
งเวลา
ตํ
า
แหน่
ง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
ไม่มี
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ต.ค. 2556 – ปั จจุบนั
• กรรมการ
• บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จํากัด (มหาชน)
2554 – ปั จจุบนั
• ประธานเจ้ าหน้ าที่ • บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ หารและกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
2552 – เม.ย. 2556
• กรรมการ
• บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
มิ.ย. – ก.ย. 2554
• ประธานเจ้ าหน้ าที่ • บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
ปฏิบตั ิการกลุม่ ธุรกิจ
ปิ โตรเลียมขันต้
้ นและ
ก๊ าซธรรมชาติ และ
รักษาการกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
• บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
2552 – พ.ค.2554
• รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ ปตท.
ปฏิบตั ิงาน
Secondment ใน
ตําแหน่งกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่

เอกสารแนบ 1 หน้ า 16

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 24/2547
• หลักสูตร Finance for
Non - Finance Director (FND)
14/2547
การอบรมอื่นๆ
• PTT Executive Leadership
Program, GE Crotonville, USA
• NIDA Executive Leadership
Program 2007, Wharton
University of Pennsylvania, USA
• Industrial Liaison Program (ILP)
2005, Massachusetts Institute of
Technology, USA
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ าน
การค้ าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท. )
รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
บริษัทอื่น
พ.ค. – ก.ย. 2554
2549 – พ.ค.2554
มิ.ย.– ก.ย.2554
2552 – มิ.ย. 2554
2551 – 2552

2551 – 2552

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ตําแหน่ ง

•
•
•
•
•

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
หน่วยธุรกิจปิ โตรเคมี
และการกลัน่ ปตท.
ปฏิบตั ิงาน
Secondment
ในตําแหน่ง
กรรมการผู้จดั การ
• รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
หน่วยธุรกิจปิ โตรเคมี
และการกลัน่ ปตท.
ปฏิบตั ิงาน
Secondment ใน
ตําแหน่งกรรมการ
ผู้จดั การ

•
•
•
•
•

บริ ษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด
บริ ษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด
บริ ษัทพีทีที โพลเมอร์ มาร์ เก็ตติ ้งจํากัด
บริ ษัทพีทีที โพลีเมอร์ มาร์ เก็ตติ ้งจํากัด
บริ ษัทพีทีที โพลีเมอร์ มาร์ เก็ตติ ้งจํากัด

• บริ ษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด

เอกสารแนบ 1 หน้ า 17

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร "การกํากับดูแลกิจการ
สําหรับกรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน" รุ่นที่ 7
สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่
1/2555สถาบันวิทยาการพลังงาน

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

องค์ กรอื่น
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ า 18

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

(9) นางวรานุช หงสประภาส 65 คุณวุฒทิ างการศึกษา
- กรรมการอิสระ
• ปริ ญญาโท Financial Management
- กรรมการตรวจสอบ
North Carolina State University
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
สหรัฐอเมริ กา
วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
- 1 มกราคม 2555
North Carolina State University
สหรัฐอเมริ กา
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ระหว่ าง
ช่
ว
งเวลา
ตํ
า
แหน่
ง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ไม่มี
2553 – 2554
บริษัทอื่น
2552 – 2553
องค์ กรอื่น
2549 – 2552

• กรรมการ

• บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ

• บริ ษัท เอซีทีโมบาย จํากัด

• กรรมการ

• การท่าเรื อแห่งประเทศไทย

• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 84/2550
• หลักสูตร The Role of
ChairmanProgram (RCP)
• 23/2553
หลักสูตร Audit Committee
• Program (ACP) 22/2551
หลักสูตร Role of the Nomination
and Governance Committee
• (RNG) 2/2554
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk
• Management (MFM) 8/2555
เอกสารแนบ 1 หน้ า 19

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• หลักสูตร Monitoring the System
of Internal Control and Risk
Management (MIR) 13/2555
• หลักสูตร The Board’s Role in
Mergers and Acquisitions (M&A)
2/2555
• หลักสูตร Board Performance
Review Course (BPR) 1/2555
• IOD National Director
Conference 2555
• หลักสูตร How to develop a Risk
Management Plan (HRP) 4/2556
• หลักสูตร Risk Management
Committee Program (RMP) 1/2556
หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับ
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
10/2556 สถาบันพัฒนาการและ
ผู้บริ หารระดับสูงภาครัฐ

เอกสารแนบ 1 หน้ า 20

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(10) นายมนัส แจ่ มเวหา
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง
- 1 มกราคม 2555

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

57 คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 71/2551
• หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP)41/2555
• หลักสูตร The Role of Chairman Program
การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 50
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• การกํากับดูแลกิจการสําหรับ
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง (PDI 1)

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ระหว่ าง
ช่
ว
งเวลา
ตํ
า
แหน่
ง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์ กรอื่น
ต.ค. 2555 – ปั จจุบนั
2554 – ต.ค. 2555
2553 – 2554
2551 – 2553

•
•
•
•

อธิบดี
รองปลัดกระทรวง
ผู้ตรวจราชการ
ที่ปรึกษาด้ าน
พัฒนาระบบ
การเงินการคลัง

•
•
•
•

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง

เอกสารแนบ 1 หน้ า 21

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• ผู้บริ หารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส. 11)
• นักบริ หารระดับสูง (นบส. 46)
• Executive Development Program,
Kellogg School of Management,
Northwestern University, USA
• Middle Management Professional,
Revenue, Canada

เอกสารแนบ 1 หน้ า 22

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(11) นายอัชพร จารุ จนิ ดา
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง
- 1 มกราคม 2556

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ถือหุ้นใน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ระหว่ าง
(ปี )
การอบรม
ช่
ว
งเวลา
ตํ
า
แหน่
ง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
60 คุณวุฒทิ างการศึกษา
ไม่มี
เป็ นอาของ บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์
• กรรมการใน
• บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
นายณัฐชาติ 2555 – ปั จจุบนั
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการด้ าน
จารุจินดา
กฎหมาย
• เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• ธนาคารนครหลวงไทยจํากัด
2551 – 2553
• กรรมการบริ หาร
(มหาชน)
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัทอื่น
ไม่มี
ต.ค. 2556 – ปั จจุบนั • กรรมการ
• บริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด
การอบรมอื่นๆ
องค์ กรอื่น
• หลักสูตรการร่างกฎหมาย
ต.ค. 2556 – ปั จจุบนั • กรรมการ
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเทศอินเดีย
ก.ค. 2556 – ปั จจุบนั • ประธานกรรมการ • สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ในคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(วปอ.) รุ่นที่ 46
กํากับหลักทรัพย์และ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ตลาดหลักทรัพย์
• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
มิ.ย. 2556 – ปั จจุบนั • กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒใิ น
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
เอกสารแนบ 1 หน้ า 23

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

2554 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
2554 – ก.ย. 2556

2553 – ก.ย. 2556

2553 – ก.ย. 2556
2553 – ก.ย. 2556

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• กรรมการ
• การประปานครหลวง
• กรรมการนโยบาย • สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงานแห่งชาติ
พลังงานกระทรวงพลังงาน
• กรรมการข้ าราชการ • สํานักงานคณะกรรมการ
ครูและบุคลากร
ข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
• กรรมการนโยบาย • ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงิน
• กรรมการกฤษฎีกา • สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• สํานักงานนโยบายและบริ หาร
• กรรมการบริ หาร
จัดการนํ ้าและ
จัดการนํ ้าและอุทกภัยแห่งชาติ
อุทกภัย
• กรรมการการ
• สํานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจ
กระจายอํานาจให้ แก่องค์กร
ให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นสํานักงาน
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
• กรรมการ
• กองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์
พลังงาน
• กรรมการข้ าราชการ • สํานักงานศาลปกครอง
ฝ่ ายศาลปกครอง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 24

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2553 – ก.ย. 2556

• กรรมการ

2553 – ก.ย. 2556

• เลขาธิการ

2550 – ก.ย. 2556

• ประธานกรรมการ
ตรวจสอบกองทุน
เพื่อการฟื น้ ฟูและ
พัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
• กรรมการจัดการ
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนเพื่อการ
ฟื น้ ฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน

2550–ก.ย. 2556

• กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการ
• สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
• ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 หน้ า 25

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

(12) พลเอกวรวัฒน์
64 คุณวุฒทิ างการศึกษา
อินทรทัต
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
- กรรมการอิสระ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
- ประธานกรรมการสรรหา
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
(สปท. 6)
วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง
• โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
- 27 มีนาคม 2556
หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 62
• ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วทบ.ทบ.)
โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
รุ่นที่ 21
• โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบกประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (Command and
General Staff Officer Course)
(Ft.Leavenworth, Kansas, USA)
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 162/2555
• หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) 17/2556

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ระหว่ าง
ช่
ว
งเวลา
ตํ
า
แหน่
ง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ไม่มี
2555 – เม.ย. 2556
2554 – เม.ย. 2556
บริษัทอื่น
2553 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
องค์ กรอื่น
2555 – ปั จจุบนั

2554 – ปั จจุบนั
2551 – 2552

• กรรมการกํากับดูแล • บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ดี
• กรรมการอิสระ
• บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
• ประธาน
กรรมการบริ หาร
• ประธาน
กรรมการบริ หาร

• บริ ษัท ยู เพลส อพาร์ ทเมนท์ จํากัด
• บริ ษัท สายปนัดดา (1997) จํากัด

• ที่ปรึกษา
• สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
คณะกรรมการ
บริ หารกิจการ
โทรทัศน์กองทัพบก
• สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
• กรรมการบริ หาร
• ผู้ทรงคุณวุฒิพเิ ศษ • กองทัพบก

เอกสารแนบ 1 หน้ า 26

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรความมัน่ คงขันสู
้ ง รุ่นที่ 3
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูงภาครัฐ (PDI) รุ่นที่ 9
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• การบริ หารทรัพยากรในการป้องกัน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา (Defense
Resource Management Course,
Naval Post-graduate School,
California, USA)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 27

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(13) นายไมตรี ศรีนราวัฒน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง
- 27 มีนาคม 2556

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

64 คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาเอก (Transportation)
University of Texas at Austin,
Texas สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท (Transportation)
Texas A&M University, College
Station สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP)
• หลักสูตร Successful
Formulation & Executive of
Strategy (SFE) 9/2556
• การสัมมนา The 2nd National
Director Conference 2013 ใน
หัวข้ อ “Board Leadership Evolution”

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ไม่มี
2551

• กรรมการใน
คณะกรรมการ
บริ หาร

• บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)

บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์ กรอื่น
2555 – ปั จจุบนั

• กรรมการ

2555 – ปั จจุบนั

• กรรมการ

2555 – ปั จจุบนั

• กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

• คณะกรรมการขับเคลือ่ นการ
จัดตังนิ
้ คมอุตสาหกรรมอากาศ
ยานและศูนย์ซอ่ มอากาศยาน
ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา
คณะกรรมการบริหารร่วมในระดับ
• รัฐมนตรี ดําเนินการความร่วมมือ
ด้ านรถไฟระหว่างไทย-จีน (ฝ่ ายไทย)
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลือ่ น
• ข้ าราชการพลเรื อนสามัญขึ ้น
แต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งประเภท
บริ หารระดับสูง และอํานวยการ
ระดับสูง กระทรวงคมนาคม
คณะอนุกรรมการข้ าราชการพล
เอกสารแนบ 1 หน้ า 28

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม
การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุ่นที่ 3
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• การประชุม Foreign Trade
Logistics Conference
สาธารณรัฐตุรกี
• The Ministerial Conference on
Global Environment and Energy
in Transport
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่
• หลักสูตร Infrastructure in a
Market Economy, Harvard
Kennedy School สหรัฐอเมริ กา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

• กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
• อนุกรรมการ

2554 – ปั จจุบนั

• อนุกรรมการ

2551 – 2552

• รองปลัดกระทรวง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
• เรื อนกระทรวงคมนาคม
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
• ราชการ เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวกับ
การถ่ายโอนภารกิจของส่วน
ราชการด้ านเศรษฐกิจ
คณะอนุกรรมการการสัมมนา
• ระบบราชการเกี่ยวกับการ
ทบทวน และปรับปรุงโครงสร้ าง
ส่วนราชการด้ านเศรษฐกิจ
• กระทรวงคมนาคม

เอกสารแนบ 1 หน้ า 29

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

(14) นายณัฐชาติ จารุ จินดา 58 คุณวุฒทิ างการศึกษา
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
• ปริ ญญาโท พาณิชยศาสตร์ และ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
การบัญชี (บริ หารธุรกิจ)
วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 1 พฤศจิกายน 2556
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 129/2553
การอบรมอื่นๆ
• Program for Global Leadership
(PGL), Harvard Business
School, USA
• Oxford Energy Seminar, UK
• Break Through Program for
Senior Executives (BPSE), IMD
Institute, Switzerland

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
ไม่มี
เป็ นหลานของ บริษัทจดทะเบียนอื่น
ต.ค.2556 – ปั จจุบนั
• ประธานเจ้ าหน้ าที่ • บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
นายอัชพร
ปฏิบตั ิการกลุม่ ธุรกิจ
จารุจินดา
ปิ โตรเลียมขันต้
้ น
และก๊ าซธรรมชาติ
2555 – ปั จจุบนั
• กรรมการ
• บริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
2554 – ก.ย. 2556
• ประธานเจ้ าหน้ าที่ • บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ปฏิบตั ิการกลุม่ ธุรกิจ
ปิ โตรเลียมขันปลาย
้
• บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2553 – 2554
• รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่กล
ยุทธ์องค์กร
• บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2552
• ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ หน่วย
ธุรกิจการค้ าระหว่าง
ประเทศ
• บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2548 – 2552
• ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ ธุรกิจ
ก๊ าซธรรมชาติ
สําหรับยานยนต์
เอกสารแนบ 1 หน้ า 30

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่นที่ 15
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์ กรอื่น
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ า 31

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

(15) นายอรรถพล ใหญ่ สว่ าง 63 คุณวุฒทิ างการศึกษา
- กรรมการอิสระ
• นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
วันที่ดาํ รงตําแหน่ ง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- 17 ธันวาคม 2556
• ปริ ญญาโท นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์
(เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี
การอบรมอื่นๆ
• นักบริ หารระดับสูง (นบส.)
หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 24 สํานักงาน ก.พ.
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 17
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ระหว่ าง
ช่
ว
งเวลา
ตํ
า
แหน่
ง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ธ.ค. 2556 – ปั จจุบนั
• กรรมการอิสระ
• บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
พ.ย. 2556 – ปั จจุบนั
• กรรมการอิสระ
• บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์ กรอื่น
ต.ค. 2556 – ปั จจุบนั
2552 – ก.ย. 2556
2552 – 2555
2552 – 2555
2551 – 2554
2550 – 2552

• อัยการสูงสุด
• รองอัยการสูงสุด
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• หัวหน้ าผู้ตรวจ
ราชการอัยการ

• สํานักงานอัยการสูงสุด
• สํานักงานอัยการสูงสุด
• การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย
• ธนาคารออมสิน
• การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• สํานักงานอัยการสูงสุด

เอกสารแนบ 1 หน้ า 32

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยสําหรับ
นักบริ หารระดับสูง รุ่น 13 วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1
วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบัน
รัฐธรรมนูญศึกษา สํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ

เอกสารแนบ 1 หน้ า 33

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

กรรมการพ้ นจากตําแหน่ งในปี 2556
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

31

31

(1) พลเอกเลิศรัตน์
รัตนวานิช

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการ
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
(ปี )
การอบรม
ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
66 คุณวุฒทิ างการศึกษา
1,000หุ้น
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ปริ ญญาโท การบริ หาร University (0.00003%)
เม.ย. 2556 – ปั จจุบนั • กรรมการ
• บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
of Southern California สหรัฐอเมริกา
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
• ปริ ญญาโท วิศวกรรมโยธา
ม.ค. 2556 – ปั จจุบนั • ประธานกรรมการ • บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
ม.ค. 2556 – ปั จจุบนั • ประธานกรรมการ • บริ ษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
Massachusetts Institute of
Technology สหรัฐอเมริ กา
บริษัทอื่น
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมโยธา
เม.ย. 2556 –
• ประธานกรรมการ • บริ ษัท วินด์ เอนเนอร์ ยี่ โฮลดิ ้ง จํากัด
ปั จจุบนั
The Citadel สหรัฐอเมริ กา
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP)
• หลักสูตร The Role of Chairman
Program (RCP)
• หลักสูตร Finance for
Non-Finance Director
• หลักสูตร Financial Statements
for Directors (FSD) 13/2554
• หลักสูตร Directors Forum 1/2554

องค์ กรอื่น
ม.ค. 2556 – ปั จจุบนั • ที่ปรึกษานายก
2555 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั
2552 – 2554
2552 – 2554

• วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
• ประธานกรรมการ • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
• ตุลาการ
• ศาลทหารสูงสุด
• รองประธาน
• คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
(คนที่ 2)
วุฒิสภา
• กรรมการและ
• คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแนว
ประธาน
ทางแก้ ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้ องในคณะกรรมการสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรูปทางการเมืองและศึกษา
การแก้ ไขรัฐธรรมนูญ
เอกสารแนบ 1 หน้ า 34

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม
• หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) 13/2554
• หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP) 5/2556
การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ าน
การค้ าและการพาณิชย์ (TEPCOT)
รุ่น 4 มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
• หลักสูตรนักบริ หารการยุติธรรม
ทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่น 1
สํานักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(ปรอ.) รุ่น 5
• National Security and
International Security,
Harvard University สหรัฐอเมริ กา
• Senior Managers in Government,
Harvard University สหรัฐอเมริ กา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2551 – 2554
2551 – 2554

ตําแหน่ ง
• สมาชิกวุฒิสภา,
ประธาน
• กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
• คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
• สภาสถาบันพระปกเกล้ า

เอกสารแนบ 1 หน้ า 35

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

(2) นายพิชัย ชุณหวชิร

64

คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริ หาร
การเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (การเงิน)
Indiana University of
Pennsylvania สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 49/2548
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 143/2554
การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
ไม่มี
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ค. 2555 – ปั จจุบนั
• ประธานกรรมการ • บริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ก.พ. – เม.ย. 2555
• รองประธาน
• บริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
2553 – ก.พ. 2555
• ประธานกรรมการ • บริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
2552 – 2554
• กรรมการ
• บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2541 – 2554
• กรรมการ
• บริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
2548 – 2554
• กรรมการ
• บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2552 – 2554
• กรรมการ
• บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
2549– 2553
• กรรมการ
• บริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
2548 – 2552
• กรรมการ
• บริ ษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
2539 – 2552
• กรรมการ
• บริ ษัท ทิพยประกันภัยจํากัด (มหาชน)
2550 – 2552
• กรรมการ
• บริ ษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ
การกลัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2554 – ปั จจุบนั
• ประธานกรรมการ • บริ ษัท ไทยออยล์มารี น จํากัด
2554 – ปั จจุบนั
• ประธานกรรมการ • บริ ษัท ท็อป มารี ไทม์ เซอร์ วิส จํากัด
2547 – เม.ย. 2556
• กรรมการ
• บริ ษัท ไทยลู้บเบส จํากัด (มหาชน)
2551 – 2555
• ประธานกรรมการ • บริ ษัท ไทยออยล์ เอทานอล จํากัด
เอกสารแนบ 1 หน้ า 36

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่ วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหว่ าง
(%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2543 – 2554
2543 – 2552
องค์ กรอื่น
ก.พ. 2556 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
• กรรมการ
• ประธานกรรมการ

• นายก
• ประธานอนุกรรมการ
บริ หารการลงทุน
2554 – ปั จจุบนั
• กรรมการและประธาน
กรรมการบริ หาร
2554 – ปั จจุบนั
• นายก
มิ.ย. 2554 – ปั จจุบนั • นายก
2554 – ปั จจุบนั
• กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2551 – ปั จจุบนั
• กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2548 – มิ.ย. 2554 • อุปนายกและประธาน
คณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีด้านการบัญชี
บริ หาร
2546 – 2552
• ประธานอนุกรรมการ
บริ หารการลงทุน

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
• บริ ษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากัด
• บริ ษัท ท่อส่งปิ โตรเลียมไทยจํากัด
• สมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
• กองทุนประกันสังคม
• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• สมาคมธรรมศาสตร์
• สภาวิชาชีพบัญชี
• สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• สภาวิชาชีพบัญชี

• กองทุนประกันสังคม

เอกสารแนบ 1 หน้ า 37

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

31

(3) นายชัยเกษม นิติสิริ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

65

คุณวุฒทิ างการศึกษา
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
• นิติศาสตรดุษฎีบณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
• นิติศาสตรดุษฎีบณ
มหาวิทยาลัยนอร์ ทเชียงใหม่
• LL.M. Columbia University
สหรัฐอเมริ กา
• เนติบณ
ั ฑิตไทย
สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 8/2001
• หลักสูตร The Role of Chairman
Program (RCP) 16/2007
• หลักสูตร Financial Statements
for Directors (FSD) 5/2009

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ระหว่ าง
ช่
ว
งเวลา
ตํ
า
แหน่
ง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
ไม่มี
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
• บริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
2551 – มิ.ย. 2556 • กรรมการ
• กรรมการ
• บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2551 – 2554
• กรรมการ
• บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2550 – 2553
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์ กรอื่น
มิ.ย. 2556 – ปั จจุบนั • รัฐมนตรี
2555 – มิ.ย. 2556 • ประธานกรรมการ
2555 – มิ.ย. 2556
2552 – มิ.ย. 2556

2551 – มิ.ย. 2556
2550 – มิ.ย. 2556
2549 – มิ.ย. 2556
2546 – มิ.ย. 2556
2550 – 2552

• กระทรวงยุติธรรม
• คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
• ประธานกรรมการใน • สถาบันเพื่อการยุตธิ รรมแห่ง
คณะกรรมการบริหาร
ประเทศไทย(องค์การมหาชน)
• อัยการอาวุโส
• สํานักงานอัยการสูงสุด
(ที่ปรึกษาอัยการ
สูงสุด)
• กรรมการและประธาน • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรรมการบริ หาร
• กรรมการ
• สภามหาวิทยาลัยเนชัน่
• กรรมการ
• สภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
• กรรมการ
• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• อัยการสูงสุด
• สํานักงานอัยการสูงสุด
เอกสารแนบ 1 หน้ า 38

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

การอบรมอื่นๆ
• Certificate in International
Procurement, Georgetown
University, USA
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 38
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตรชันสู
้ งหลักสูตร
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสําหรับนักบริ หาร
ระดับสูง (ปปร.)รุ่นที่ 9/2549
สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ
สําหรับกรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชนรุ่นที่ 6สถาบัน
พัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูงภาครัฐ (PDI)
เอกสารแนบ 1 หน้ า 39

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(4) นายวิชัย พรกีรติ
วัฒน์
31

อายุ
(ปี )
60

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริ ญญาโทการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตร Asean Executive
Program (AEP) สถาบัน GE
Management Development Institute
• หลักสูตร Senior Executive
Program (SEP) สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์
• หลักสูตร NIDA Wharton
Executive Leaders สถาบัน
The Wharton School, University
of Pennsylvania สหรัฐอเมริ กา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2554 – ต.ค. 2556 • กรรมการ กรรมการบริ หาร • บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
กรรมการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
2554 –ก.ย. 2556 • ประธานเจ้ าหน้ าที่
• บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ปฎิบตั ิการกลุม่ ธุรกิจ
ปิ โตรเลียมขันต้
้ น
และก๊ าซธรรมชาติ
มี.ค. – พ.ย. 2554
2553 – 2554
2552 – 2553

• กรรมการ

• บริ ษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ • บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
หน่วยธุรกิจก๊ าซธรรมชาติ
• ผู้ช่วยกรรมการ
• บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การใหญ่
ก๊ าซธรรมชาติสาํ หรับ
ยานยนต์

เอกสารแนบ 1 หน้ า 40

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
การอบรม

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท (%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
บริษัทอื่น
2554 – 2555
2553 – 2555
2551 – 2552

ตําแหน่ ง
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
• รักษาการกรรมการ
ผู้จดั การ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
• บริ ษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด
• บริ ษัท พีทีที เอฟแอลเอ็นจี จํากัด
• บริ ษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

องค์ กรอื่น
ไม่มี

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
ก)
การถูกพิพากษาว่ามีกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้ องคดีอาญา
ข)
การถูกพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์
ค)
การเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริ ษัทและห้ างหุ้นส่วน
ที่ถกู พิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ า 41

แบบ 56-1 ประจําปี 2556
หมายเหตุ ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทตามหนังสือรับรองบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 26 ธันวาคม 2556 คือ นายวีระพล จิรประดิษฐกุล นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายมนัส
แจ่มเวหา นายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร และนายณัฐชาติ จารุจินดา สองในห้ าคนนี ้ลงชื่อร่วมกันและประทับดวงตราของบริ ษัท หรื อนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ลงชื่อผู้เดียว

เอกสารแนบ 1 หน้ า 42

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

2.

ผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
นายเทวินทร์ วงศ์ วานิช

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา/

(ปี )

การอบรม

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท %*
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

มีรายละเอียดตามข้ อ 1

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
นายอัษฏากร ลิม้ ปิ ติ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

59

M.S.E. (Chemical Engineering), ตนเอง:
University of Michigan, U.S.A. 47,783 หุ้น
(0.00120%)
IOD: DCP 75 (2549)
คูส่ มรส:
89,000 หุ้น
(0.00224%)
รวม:
136,783 หุ้น
(0.00345%)

ไม่มี

2553 - ปั จจุบนั • รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานกลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจ
2548 - 2553

• รองผู้จดั การใหญ่
สายงานกลยุทธ์
และพัฒนาศักยภาพ

ปตท. สผ.

ปตท. สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้ า 43

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
นายสมเกียรติ จันทร์ มหา

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา/

(ปี )

การอบรม

59

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานธรณีศาสตร์
วิศวกรรมแหล่งปิ โตรเลียม
และโครงการสํารวจ

M.S. (Geophysics), Stanford
University, U.S.A.
IOD: DCP 49 (2547)

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
บริษัท %*
ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
402,697 หุ้น
ไม่มี
2553 - ปั จจุบนั • รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปตท. สผ.
(0.01014%)
กลุม่ งานธรณีศาสตร์
วิศวกรรมแหล่ง
ปิ โตรเลียม และโครงการ
สํารวจ
2548 - 2553

นายสมพร ว่ องวุฒพ
ิ รชัย
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานโครงการต่างประเทศ

55

Ph.D. (Petroleum Engineering), ตนเอง:
176,787 หุ้น
University of Tulsa, U.S.A.
(0.00445%)
คูส่ มรส:
3,500 หุ้น
(0.00009%)
รวม:
180,287 หุ้น
(0.00454%)

ไม่มี

• รองผู้จดั การใหญ่
สายงานธรณีวิทยาและ
วิศวกรรมแหล่ง
ปิ โตรเลียม

ปตท. สผ.

2553 - ปั จจุบนั • รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานโครงการ
ต่างประเทศ

ปตท. สผ.

2549 - 2553

ปตท. สผ.

• รองผู้จดั การใหญ่
สายงานโครงการ
ต่างประเทศ

เอกสารแนบ 1 หน้ า 44

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
นายชัชวาล เอี่ยมศิริ

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา/

(ปี )

การอบรม

54

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สังกัดประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่

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

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท %*
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
7,091 หุ้น

ไม่มี

(0.00018%)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2543 - 2554
58

M.Sc. (Business Administration), 13,185 หุ้น
Thammasart University
(0.00033%)
• IOD: DCP 113 (2552)

ไม่มี

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานปฏิบตั กิ าร ซัพพลายเชน
และเทคโนโลยี

59

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

67,489 หุ้น
(0.00170%)

ไม่มี

• รองผู้จดั การใหญ่
สายงานการเงินและ
การบัญชี

2554 - ปั จจุบนั • รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานการเงินและ
การบัญชี
2549 - 2554

นายสมชาย มโนภินิเวศ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2554 - ปั จจุบนั • รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปตท.
สังกัดประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารและกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ (ปฏิบตั ิงาน
สมทบที่ ปตท.)

IOD: DCP 91 (2550)

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานการเงินและการบัญชี

ตําแหน่ ง

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่การเงินองค์กร

2555 - ปั จจุบนั • รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานปฏิบตั ิ
การซัพพลายเชน
และเทคโนโลยี

ปตท. สผ.
ปตท. สผ.

ปตท.
ปตท. สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้ า 45

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา/

(ปี )

การอบรม

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท %*
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2553 - 2555

2552 - 2553

2551 - 2552

นายพงศธร ทวีสิน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานพัฒนาและวิศวกรรม

54

B.Sc. (Petroleum Engineering)
The Pennsylvania State
University

6,844 หุ้น
(0.00017%)

ไม่มี

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปตท. สผ.
สายงานเทคโนโลยี แ ละ
ปฏิบตั ิการ
• รองผู้จดั การใหญ่
สายงานโครงการร่วมทุน
และพื ้นที่บนบก
• รองผู้จดั การใหญ่
โครงการอาทิตย์

2555 - ปั จจุบนั • รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานพัฒนาและ
วิศวกรรม

ปตท. สผ.

ปตท. สผ.
ปตท. สผ.

2553 – 2555

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปตท. สผ.
สายงานวิศวกรรม
และก่อสร้ าง

2552 – 2553

• รองผู้จดั การใหญ่
สายงานพัฒนาการผลิต

2549 - 2551

• ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายความ ปตท. สผ.

ปตท. สผ.

ปลอดภัย มัน่ คง อาชีว
อนามัย และสิง่ แวดล้ อม

เอกสารแนบ 1 หน้ า 46

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
นายฐิติ เมฆวิชัย

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา/

(ปี )

การอบรม

52

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

58

M.Sc. (Mathematics)

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานทรัพยากรบุคคล
และบริ การธุรกิจ
นายไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานโครงการในประเทศ

Mahidol University

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
บริษัท %*
ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
16,073 หุ้น
2555 - ปั จจุบนั • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. สผ.
ไม่มี
(0.00040%)
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
และบริ การธุรกิจ
ปตท. สผ.
2554 - 2555
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายงานทรัพยากรบุคคล
ตนเอง:
2556 - ปั จจุบนั • รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปตท. สผ.
ไม่มี
107,418 หุ้น
กลุม่ งาน โครงการ
(0.00271%)
ในประเทศ
คูส่ มรส:
2554 - 2556
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปตท. สผ.
3,500 หุ้น
โครงการเอส 1
(0.00009%)
2553 - 2554 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
รวม:
ปตท. สผ.
โครงการบงกช
110,918 หุ้น
(0.00279%

2551- 2553

• ผู้จดั การอาวุโส
โครงการบงกช

ปตท. สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้ า 47

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
นางสาวพรทิพย์ อุยะกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายงานบัญชี
กลุม่ งานการเงินและการบัญชี

นายยงยศ ครองพาณิชย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายงานการเงิน
และกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุม่ งานการเงินและการบัญชี

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา/

(ปี )

การอบรม

59

53

M.Sc. (Accounting),
Thammasart University

M.Sc.( Accounting),
Thammasart University

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
บริษัท %*
ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
65,119 หุ้น
ไม่มี
2556 - ปั จจุบนั • ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปตท. สผ.
(0.00164%)
สายงานบัญชี

63,056 หุ้น
(0.00159%)

ไม่มี

2553 - 2555

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปตท. สผ.
สายงานบริ หาร
ซัพพลายเชน

2549 - 2553

• ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายจัดหา ปตท. สผ.

2556 - ปั จจุบนั • ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปตท. สผ.
สายงานการเงินและ
กลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2554 - 2555
2553 - 2554
2552 - 2553

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปตท. สผ.
สายงานบัญชี
• ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายโครงการร่วมทุน
ประเทศเมียนมาร์
• ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายบริ หารการร่วมทุน
โครงการ

ปตท. สผ.
ปตท. สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้ า 48

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล
ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีบริ หาร
กลุม่ งานการเงินและการบัญชี

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา/

(ปี )

การอบรม

48

M.Sc. (Financial Accounting),
Thammasart University

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท %*
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

64,005 หุ้น
(0.00161%)

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2548 - 2552

• Senior Manager
ปฏิบตั ิงานสมทบ
บริ ษัท Carigali-PTTEPI
Operating Company
SDN. BHD. (CPOC)
ประเทศมาเลเซีย

2556 - ปั จจุบนั • ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายบัญชีบริ หาร
2553 - 2556

• ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายบัญชีกลาง

2551 - 2553

• ผู้จดั การ
ฝ่ ายบัญชีกลาง

2550 - 2551

• ผู้จดั การ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปตท. สผ.

ปตท. สผ.
ปตท. สผ.
ปตท. สผ.
ปตท. สผ.

ฝ่ ายบัญชีโครงการ

เอกสารแนบ 1 หน้ า 49

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
นางชนมาศ ศาสนนันทน์
ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายการเงิน
กลุม่ งานการเงินและการบัญชี

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
บริษัท %*
ระหว่ าง
(ปี )
การอบรม
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
44 M.Sc. (Business Administration), 13,312 หุ้น
ไม่มี
2553 - ปั จจุบนั • ผู้จดั การอาวุโส
ปตท. สผ.
University of South Carolina
(0.00034%)
ฝ่ ายการเงิน
2553

• รักษาการ ผู้จดั การ
ฝ่ ายการเงิน

ปตท. สผ.

2550 - 2553

• ผู้ช่วยผู้จดั การ
ฝ่ ายการเงิน
นักลงทุนสัมพันธ์

ปตท. สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้ า 50

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

3.

เลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

นางประณต ติราศัย

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา/

(ปี )

การอบรม

55

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สํานักเลขานุการบริ ษัท

นายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายงานกฎหมาย

LL.B (Laws)
Thammasart University

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ถือหุ้นใน ทางครอบครัว
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัท %*
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
109,422 หุ้น
ไม่มี
2556 - ปั จจุบนั • ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปตท.สผ.
(0.00276%)
สํานักเลขานุการบริ ษัท

IOD: CSP (2014)

55

LL.B (Laws)
Thammasart University
IOD: วิทยากรพิเศษ หลักสูตร
เลขานุการบริ ษัท, DCP (2001,
2005), RNG (2013)

265,963 หุ้น
(0.0067%)

ไม่มี

2553 - 2556

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปตท.สผ.
สายงานกฎหมาย

2543 - 2553

• ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายกฎหมาย

ปตท.สผ.

2556 - ปั จจุบนั • ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปตท.สผ.
สายงานกฎหมาย
2554-2556

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปตท.สผ.
สํานักเลขานุการบริ ษัท

2543 - 2554

• ผู้ จั ด การอาวุ โ สสํ า นั ก ปตท.สผ.
เลขานุการบริ ษัท

เอกสารแนบ 1 หน้ า 51

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

3.1

หน้ าที่ความรั บผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษัทจะต้ องปฏิ บัติหน้ าที่ ตามที่ กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึง่ มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 31 สิงหาคม
2551 ด้ วยความรั บผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์ สุจ ริ ต รวมทัง้ ต้ องปฏิ บตั ิใ ห้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ หน้ าที่ตาม
กฎหมายของเลขานุการบริ ษัทมี ดังนี ้
1.

จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
ก.
ทะเบียนกรรมการ
ข.
หนังสื อนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการ และ
รายงานประจําปี ของบริ ษัท
ค.
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2.
เก็ บรั กษารายงานการมี ส่วนได้ เ สี ยที่ รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และจัดส่ง
สํ าเนารายงานการมี ส่ว นได้ เ สี ย ตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ที่บริษัทได้ รับรายงานนัน้
3.
ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัทยังมีหน้ าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย ดังนี ้
•
ให้ คํ า แนะนํ า ดู แ ลประสานงาน และติ ด ตามให้ คณะกรรมการบริ ษั ท
มีการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการและมติผ้ ถู ื อหุ้น ข้ อกํ าหนดทางด้ าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
•
ทํ าหน้ าที่ ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่ องและประชุมผู้ถือหุ้น
•
จัดให้ มีการปฐมนิเทศ ให้ คําแนะนําแก่กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
•
เสนอแนะหลักสูตรการฝึ กอบรมที่จําเป็ นและเหมาะสมให้ แก่คณะกรรมการ
•
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริ ษัทให้ ปฏิ บตั ิตามมติคณะกรรมการ
บริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกับหน่วยงานภายนอกที่กํากับดูแลบริ ษัทจดทะเบียน
•
สําคัญของบริ ษัทย่อย

กํ ากับดูแลการจัดการบริ ษัทย่อย รวมถึงการจัดทําและเก็ บรั กษาเอกสารที่

•
ส่งเสริ มกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการที่และจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. และติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว
รวมทัง้ มี การทบทวนการกํ ากับดูแ ลกิ จ การที่ ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้ ส อดคล้ องกับ
กฎหมาย แนวทางปฏิบตั ขิ องสากลและบริ ษัทชันนํ
้ าต่าง ๆ เป็ นประจํา
เอกสารแนบ 1 หน้ า 31
5
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•
ดูแ ลให้ บริ ษั ทปฏิ บัติต่อ ผู้ถือ หุ้น ทุกรายอย่างเท่า เที ย มกัน เป็ น ธรรม และ
เป็ นไปตามข้ อกฎหมาย และเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ถือหุ้นรายย่อย
•
เป็ นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องเมื่อ
มีเรื่ องร้ องเรี ยนผ่านเข้ ามาในระบบการรับเรื่ องร้ องเรี ยนของกลุม่ ปตท.สผ.
•

หน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท

เอกสารแนบ 1 หน้ า 32
5
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เอกสารแนบ 2: กรรมการของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
1.

บริ ษัทย่อย: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปตท.สผ. มีบริ ษัทย่อย จํานวน 58 แห่ง

ที่

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

รายชื่อกรรมการ

นายอัษฎากร
นายประพัฒน์
นายวินิตย์
นายกิตติศกั ดิ์
นายกิตินนั ท์
นางยุพาวดี
นายไพโรจน์
นายยงยศ
นายกรกฎ
นายชินจิโร
นายมิโนรุ
นางสุจิตรา
นายโอวาส
นายปรี ชา
นายพงศธร
นายวันชัย
นายธี รพล
นายกนก
นายปิ ยะ
นายสุรชัย
นายสมพร
นายคมสัน

หมายเหตุ

ลิ ้มปิ ติ
โสภณพงศ์พิพฒ
ั น์
หาญสมุทร
หิรัญญะประทีป
แม้ นเลขา
วัลยะเพ็ชร์
แรงผลสัมฤทธิ์
ครองพาณิชย์
โภชนสมบูรณ์
ไนโตะ
ฟูกุดะ
สุวรรณสินพันธุ์
จิโนรส
เพิ่มวัฒนชัย
ทวีสิน
มหาสุวรรณชัย
พูนศิริ
อินทรวิจิตร
วิจิตรจรรยา
ธนสมบูรณ์ กิจ
ว่องวุฒิพรชัย
เตชะพานิช

ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ.ส.
พีทที ีอีพี เซอร์ วิสเซส
ออเร้ นจ์
PTTEPO
PTTEP MEA
PTTEP AG
PTTEP OM
PTTEPH
ATL
PTTEP KV
PTTEP SV
PTTEP HV
PTTEP HL

บริษัทย่ อย

/
/

/
/
/

/
/

/
/
/
/
/

/

/

/

/
/

/

/
/

/
/
/

/
/

/
/

/

/
/

/

1. / = กรรมการ
2. X= ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 2 หน้ า 1
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ที่

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

PTTEP IR
PTTEP SA
PTTEP IH
PTTEP ID
PTTEP AI
PTTEP NZ
PTTEP SVPC
JV Marine
JV Shore Base
PTTEP NL
PTTEPR
PTTEP SMD
PTTEP SS
PTTEP SD

บริษัทย่ อย
รายชื่อกรรมการ

นายวรานนท์
นายขจร
นายสมชาย
นายกนก
นางสุจิตรา
นายอนันท์
นายฐิ ติ
น.ส. พรทิพย์
นายโอวาส
นายปรี ชา
นายสุรชัย
นายกรกฎ
นายไพโรจน์
นายธี รศักดิ์
นางชนมาศ
นายนาวี
นางธัญญพร
น.ส. จรู ญศรี

หมายเหตุ

1. / :

หล้ าพระบาง
ภาสะวณิช
มโนภินิเวศ
อินทรวิจิตร
สุวรรณสินพันธุ์
ชลชวลิต
ทองเย็น
อุยะกุล
จิโนรส
เพิ่มวัฒนชัย
ธนสมบูรณ์ กิจ
โภชนสมบูรณ์
แรงผลสัมฤทธิ์
ตันเจริ ญลาภ
ศาสนนันทน์
อนันต์รักสกุล
วังวสุ
วันเกิดผล
กรรมการ

/
/

X:

/
/
/

/
/

/
/

/

/
/
/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/

/

/
/

/
/

ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 2 หน้ า 2
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รายชื่อกรรมการ

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

นายฐิ ติ
ทองเย็น
นายวันชัย
มหาสุวรรณชัย
นายสมพร
ว่องวุฒิพรชัย
นายอัษฎากร ลิ ้มปิ ติ
นายพงศธร ทวีสิน
นายยงยศ
ครองพาณิชย์
นางชนมาศ ศาสนนันทน์
นายโยธิ น
ทองเป็ นใหญ่
Mrs. Elenora Jongsma
Orangefield (Netherlands) B.V.
นายธี รศักดิ์ ตันเจริ ญลาภ
นายวรานนท์ หล้ าพระบาง
นางธัญญพร วังวสุ
น.ส. เพ็ญจันทร์ จริ เกษม
นายอนันท์
ชลชวลิต
นายดิเรก
หวังอุดมสุข
Mr. Micheal Nolan
Mrs. Eleni
Theodorou Argyrou

บริษัทย่ อย
PTTEP ML
PTTEP SM
PTTEP FH
PTTEP HK
PTTEP NC
PTTEP NH
PTTEP BI
PTTEP CA
PTTEP CIF
COVE
CEEAL
CEMROL
CEMROFL
CEKL

ที่

หมายเหตุ

/
/

/
/

/
/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/
/
/

/

/

/
/ /

/

/

/

1. / = กรรมการ
2. X= ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 2 หน้ า 3
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รายชื่อกรรมการ

บริษัทย่ อย
CMTL
CMEL
PTTEP AU
PTTEP AP
PTTEP AO
PTTEP AIF
PTTEP AB
PTTEP AA
PTTEP AT
PTTEP AAF
PTTEP AAP
PTTEPAAT
PTTEPAAO
PTTEP AAA
PTTEPAAS
PTTEP BL

ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายอนันท์
นายดิเรก
นายสมพร
นายเฉลิมเกียรติ
นายธีรศักดิ์
Mr. Ken
น.ส. เพ็ญจันทร์
Mr. Ricardo

หมายเหตุ

ชลชวลิต
หวังอุดมสุข
ว่องวุฒิพรชัย
ทองเถาว์
ตันเจริ ญลาภ
Fitzpatrick
จริ เกษม
Salomão

/
/

/
/

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

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

1. / = กรรมการ
2. X= ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 2 หน้ า 4

/
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2.

บริ ษัทร่ วม: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปตท.สผ. มีบริ ษัทร่วม จํานวน 19 แห่ง

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

นายอัษฎากร
นางประณต
นายยงยศ
น.ส. เพ็ญจันทร์
นายฐิ ติ
นายกนก
นางนาถฤดี
Mr. Andy
Mr. Gavin
Mr. Alex
Mr. Arthur
นายพงศธร
นายโยธิ น
นายชัยวัฒน์
นายไพโรจน์
นายคณิต
นายกรกฎ
นายอนันท์
นายประพัฒน์
นายฐิ ติ

ลิ ้มปิ ติ
ติราศัย
ครองพาณิชย์
จริ เกษม
เมฆวิชยั
อินทรวิจิตร
โฆสิตาภัย
Jacob
Ryan
Wood
Hamilton
ทวีสิน
ทองเป็ นใหญ่
สนธิรักษ์
แรงผลสัมฤทธิ์
แสงวงค์วาณิชย์
โภชนสมบูรณ์
ชลชวลิต
โสภณพงศ์พพิ ฒ
ั น์
ทองเย็น

/
/
/
/

Natuna 2

UAQ

NST Supply Base

LAL

PTT FLNG

Erawan FSO 2 Bahamas

Troughton Island

Mungalalu

CPOC

MGTC

บี 8/32 พาร์ ทเนอร์

พีทที ี ไอซีที

ที่

รายชื่อกรรมการ
(เฉพาะกรรมการผู้บริหาร และ
พนักงานกลุ่ม ปตท.สผ.)

เอนเนอร์ ย่ คี อมเพล็กซ์

บริษัทร่ วม

/
/

/
/
/*

/

/
/
/
/

/
/

/
/
/
/

/

/

/
/
/

/
/

* Alternate Director
หมายเหตุ 1. / :
กรรมการ
X:
ประธานกรรมการ
2. มี 6 บริ ษัท ไม่มีกรรมการที่เป็ นตัวแทนของ ปตท.สผ. ได้ แก่
(1) TPC และ Asia Pacific Marine Service กํากับดูแลโดยผ่านทางการประชุมผู้ถือหุ้น
(2) HV JOC และ HL JOC กํากับดูแลโดยผ่านทาง Management Committee (MC) ซึ่ง ปตท.สผ.
มีนายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพฒ
ั น์ เป็ น Member และนายสุรชัย ธนสมบูรณ์กิจ เป็ น Alternate Member
(3) GBRS กํากับดูแลโดยผ่านทาง MC ซึ่ง ปตท.สผ. มีนายประพัฒน์ โสภณพงศ์ พิพฒ
ั น์ เป็ น
Member และนายโอวาส จิโนรส เป็ น Alternate Member
(4) KKD Oil Sands (เดิมชื่อ SCP) กํากับดูแลโดยผ่านทาง MC ซึง่ ปตท.สผ. มีนายอัษฎากร ลิ ้มปิ ติ
นายพงศธร ทวีสิน และนายโยธิ น ทองเป็ นใหญ่ เป็ น Member
เอกสารแนบ 2 หน้ า 5

/
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เอกสารแนบ 3:
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
นางฉวีพร แจ่ มแสง
ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท

คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรม

บัญชีบณ
ั ฑิต
• Basic Compliance and Ethics Academies,
สาขาการเงินและการธนาคาร
Society of Corporate Compliance and Ethics
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Risk Management and Fraud Investigation Master class,
UNI Strategic
• Anti-corruption: the Practical Guide,
สถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• Forensic Accounting, สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Internal Audit Conference,
The Institute of Internal Auditors, Australia
• Due Diligence for M&A Master class, Asia Business Forum
• The IIA Internal Audit Conference,
The Institute of Internal Auditors, USA
• 2007 Asian Conference on Internal Audit,
The Institute of Internal Auditors, China
• Construction Project Cost Management and Control,
Asia Business Forum
• Construction Project Risk Management,
Asia Business Forum
• Risk Management in Drilling Activities, Asia Business Forum
• Strategising Approaches for Operational Risk,
Marcus Evans (Thailand) Ltd.
• Internal Audit Asia Conference, Asia Business Forum

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง/ชื่อหน่ วยงาน

2556 - ปั จจุบนั • ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายตรวจสอบ
ปตท.สผ.
2555 - 2556

2548 - 2555

• ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์
ปตท.สผ.
• ผู้ตรวจสอบภายใน
อาวุโส ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 3 หน้ า 1
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ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
นายวีระศักดิ์ แม้ นชูวงศ์
ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์

คุณวุฒทิ างการศึกษา
บัญชีบณ
ั ฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
• Advance Auditing for In-charge Auditor,
MIS Training Institute
• Assessing Risk : A better way to audit,
Accountant Association
• Best Practice & Benchmarking of Internal Audit,
Asia Business Forum
• Fraud Investigation, MIS Training Institute
• Strategies & Audit Best Practice, MIS Training Institute
• The IIA Internal Audit, The Institute of Internal Auditor
• Risk-Based Internal Audit, MIS Training Institute
• 2009 Fraud Risk Management, MIS Training Institute
• Chief Audit Executive Summit, MIS Training Institute
• Super Strategies The Audit Best Practices,
MIS Training Institute
• Fraud and Corruption, MIS Training Institute
• SCCE’s 12th Annual Compliance & Ethics Institute, Society
of Corporate Compliance and Ethics

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง/ชื่อหน่ วยงาน

2556 - ปั จจุบนั • ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์
ปตท.สผ.
2546 - 2556

• ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายตรวจสอบ
ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 3 หน้ า 2

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

เอกสารแนบ 4: ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจการสํารวจและผลิตตามมาตรฐานการบัญชี
ของสหรั ฐอเมริกา ฉบับที่ 69 (FAS 69)
(ก)

สรุ ปปริมาณสํารองปิ โตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ปริ มาณสํารองพิสจู น์แล้ วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มี รายละเอี ยดดัง ตารางที่ แ นบ ปริ ม าณสํ ารองพิสูจ น์ แล้ วจะมี การตรวจสอบและประเมิน ทุกรอบปี โดย
นักธรณี วิทยาและวิศวกรแหล่งปิ โตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่ อให้ ได้ ตวั เลขที่ได้ มาตรฐาน ปริ มาณสํารอง
พิสูจ น์ แล้ วในรายงานนี จ้ ะรวมถึ ง ปริ ม าณสุท ธิ ที่เ ป็ น ส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่ง ของประเทศ
เจ้ าของแหล่งปิ โตรเลียม
ปริ มาณสํารองพิสจู น์แล้ วที่รายงานนี ้ ไม่รวมปริ มาณปิ โตรเลียมที่ได้ สํารวจพบในโครงการเวียดนาม
บี และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 นอกชายฝั่ งประเทศเวียดนามเนื่องจากยังไม่ได้ มีการลงนามใน
การจัดทําสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement)
ปริ มาณสํารองพิสจู น์แล้ วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คิดเป็ น ปริ ม าณนํ า้ มัน ดิบและคอนเดนเสท 250 ล้ านบาร์ เ รล 1 และเป็ น ก๊ าซธรรมชาติ 3,877 พันล้ าน
ลูกบาศก์ฟุต หรื อรวมทังหมดเป็
้
น 846 ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบโดยปริ มาณสํารองที่พิสจู น์แล้ วของ
นํ า้ มัน ดิบและคอนเดนเสทคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 30 และก๊ าซธรรมชาติคิดเป็ น ประมาณร้ อยละ 70
ในขณะที่ปริ มาณสํารองที่พิสจู น์และพัฒนาแล้ ว (Proved Developed Reserves) คิดเป็ นประมาณร้ อยละ
54 ของปริ มาณสํารองพิสจู น์แล้ ว รวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย
ปริ มาณการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ในปี 2556 คิดเป็ น120 ล้ านบาร์ เรล
เที ยบเท่านํ า้ มันดิบ (เป็ นนํ า้ มันดิบและคอนเดนเสท 39 ล้ านบาร์ เ รล 1 และก๊ าซธรรมชาติ 507
พันล้ านลูกบาศก์ ฟุต) หรื อประมาณ 329,413 บาร์ เ รลเที ยบเท่านํ า้ มัน ดิบต่อวัน เพิ่ม ขึน้ จากปี ที่แ ล้ ว
ประมาณ 16,120 บาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.15 ซึ่งการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณ
การผลิ ต เป็ นผลมาจากการเริ่ ม ผลิ ต ในแหล่ ง พี ที ที อี พี ออสตราเลเซี ย การเข้ าซื อ้ บริ ษั ท ในเครื อ
Hess Corporation ที่ถือสัดส่วนในโครงการนาทูน่า ซี เอ ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็ นโครงการที่อยู่ในระหว่าง
การผลิต และการเพิ่มอัตราการผลิตในแหล่งเวียดนาม 16-1

1

รวมปริมาณสํารองที่พิสจู น์แล้ วและปริมาณการผลิตของก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวหรื อก๊ าซหุงต้ ม (LPG) และ บิทเู มน (Bitumen)

เอกสารแนบ 4 หน้ า 1
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ปริ มาณสํารองนํ ้ามันดิบ, คอนเดนเสท
ก๊ าซธรรมชาติและบิทเู มนที่พิสจู น์แล้ ว(1) (2)
ปริ มาณสํารองนํ ้ามันดิบ, คอนเดนเสท
ที่พิสจู น์แล้ ว(1) (2)
(ล้ านบาร์ เรล)
ในประเทศ

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
Company’s share of
reserves of consolidated
companies
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
1) Revision of previous
estimates
2) Improved recovery
3) Extensions and
discoveries

ต่างประเทศ

ปริ มาณสํารองก๊ าซธรรมชาติ
ที่พิสจู น์แล้ ว(1)
(พันล้ านลูกบาศก์ฟตุ )
ในประเทศ(2)

รวม

ต่างประเทศ

ปริ มาณเทียบเท่านํ ้ามันดิบ
(ล้ านบาร์ เรล)
รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

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

125

138

263

2,330

1,852

4,182

501

400

901

7
4

8
-

15
4

13
25

14
-

27
25

14
8

10
-

24
8

5

2

7

84

5

89

19

3

22

เอกสารแนบ 4 หน้ า 2

แบบ 56-1 ประจําปี 2556
ปริ มาณสํารองนํ ้ามันดิบ, คอนเดนเสท
ก๊ าซธรรมชาติและบิทเู มนที่พิสจู น์แล้ ว(1) (2)
ปริ มาณสํารองนํ ้ามันดิบ, คอนเดนเสท
ที่พิสจู น์แล้ ว(1) (2)
(ล้ านบาร์ เรล)
ในประเทศ

4) Purchases/Sales of
Petroleum in place
5) Production
Total consolidation companies
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ต่างประเทศ

รวม

ปริ มาณสํารองก๊ าซธรรมชาติ
ที่พิสจู น์แล้ ว(1)
(พันล้ านลูกบาศก์ฟตุ )
ในประเทศ(2)

ต่างประเทศ

ปริ มาณเทียบเท่านํ ้ามันดิบ
(ล้ านบาร์ เรล)
รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

(29)

(10)

(39)

(387)

61
(120)

61
(507)

(92)

11
(28)

11
(120)

112

138

250

2,065

1,812

3,877

450

396

846

(1)

ปริมาณสํารองพิสจู น์แล้ วรวมถึงปริ มาณสํารองพิสจู น์แล้ วสุทธิที่เป็ นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้ าของแหล่งปิ โตรเลียม

(2)

ตัวเลขปริมาณสํารองที่พิสจู น์แล้ วและปริ มาณการผลิตรวมก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวหรื อก๊ าซหุงต้ ม (LPG) และ บิทเู มน (Bitumen)

เอกสารแนบ 4 หน้ า 3

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

(ข)

รายงานสินทรั พย์ ของกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียม

รายงานสินทรัพย์ของกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียมจะแสดงถึงสินทรัพย์ของโครงการต่าง ๆ ทังที
้ ่ พบ
ปริ มาณสํารองที่พิสจู น์แล้ วและยังไม่ได้ พิสูจน์ ตลอดจนเครื่ องมือและอุปกรณ์ เสริ มที่ใช้ ในการสํารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียม รวมถึงค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ ้นสะสม ค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้ อยค่า
สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริ มาณสํารองที่พิสจู น์แล้ วประกอบด้ วย หลุมสํารวจ และหลุมพัฒนา
ท่อขนส่งก๊ าซธรรมชาติ รวมถึงเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิตปิ โตรเลียม ส่วนสินทรัพย์ของโครงการ
ที่ยงั ไม่พบปริ มาณสํารองที่พิสจู น์แล้ ว หมายถึง รายจ่ายฝ่ ายทุนที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้นจากโครงการต่างๆ ที่ยงั ไม่
พบปริ มาณสํารองที่พิสจู น์แล้ ว สําหรับเครื่ องมือและอุปกรณ์เสริ มที่ใช้ ในการผลิตปิ โตรเลียม ประกอบด้ วย
คลังเก็บวัสดุสํานักงานภาคพื ้นสนาม ยานพาหนะ และอุปกรณ์อื่น ๆ
สินทรั พย์ สุทธิ ของกิ จกรรมการผลิตปิ โตรเลี ยม หมายถึง มูลค่าคงเหลือ ณ วันสิน้ งวดบัญชี ของ
สินทรัพย์เพื่อรอการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้น และค่าตัดจําหน่ายต่อไปในอนาคต
(หน่ วย : ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐอเมริกา)

2556

2555

สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริ มาณสํารองที่พิสจู น์แล้ ว
สินทรัพย์ของโครงการที่ยงั ไม่พบปริ มาณสํารองที่พิสจู น์แล้ ว
ประมาณการค่ารื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต
เครื่ องมือและอุปกรณ์เสริ มที่ใช้ ในการผลิตปิ โตรเลียม
สินทรั พย์ รวมของกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียม
ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ ้นสะสม ค่าตัดจําหน่ายสะสม
และ ค่าเผื่อการด้ อยค่า
สินทรั พย์ สุทธิของกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียม

20,532
3,172
1,065
185
24,954

17,220
3,180
1,032
170
21,602

(9,207)
15,747

(7,548)
14,054

(ค) รายงานรายจ่ ายที่ เ กิ ด ขึ น้ เพื่ อ การได้ มาซึ่ ง สิ ท ธิ สั ม ปทาน การสํ า รวจและการพั ฒ นา
ปิ โตรเลียม
รายงานรายจ่ายที่เกิดขึ ้นจะแสดงถึงรายจ่ายที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี เพื่อการได้ มาซึ่งสิทธิสมั ปทาน
การสํารวจและการพัฒนาปิ โตรเลียม ทังที
้ ่บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์และค่าใช้ จา่ ย
ต้ นทุนเพื่อการได้ มาซึ่งสิทธิ สมั ปทาน หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ ้นเพื่อให้ ได้ เข้ าไปมีส่วนร่ วมในสิทธิ
สัมปทานของโครงการต่าง ๆ ทังที
้ ่พบปริ มาณสํารองที่พิสจู น์แล้ วและยังไม่ได้ พิสจู น์รายจ่ายเพื่อการสํารวจ
ประกอบด้ วย ค่าใช้ จา่ ยในการสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์
เอกสารแนบ 4 หน้ า 4
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รายจ่ายเพื่อการขุดเจาะและเตรี ยมหลุมสํารวจรวมถึงค่าสงวนพื ้นที่ ในแปลงสํารวจที่ยงั ไม่ได้ รับ
การพัฒนา
รายจ่ายเพื่อการพัฒนา ประกอบด้ วย รายจ่ายเพื่อการขุดเจาะและเตรี ยมหลุมพัฒนา และรายจ่าย
ในการปรับปรุ งกระบวนการผลิต ตลอดจนเครื่ องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ ในโครงการต่าง ๆ สําหรับการพัฒนา
ปริ มาณสํารองที่พิสูจน์แล้ วเพื่อใช้ ในการผลิต การแยก การปรับปรุ งคุณภาพปิ โตรเลียม และ การรวบรวม
และเก็บรักษาปิ โตรเลียม รวมทังรายจ่
้
ายเพื่อท่อขนส่งก๊ าซธรรมชาติ
2556
(หน่ วย : ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา)
ต้ นทุนเพื่อการได้ มาซึง่ สิทธิสมั ปทาน
- โครงการที่พบปริ มาณสํารองทีพ่ ิสจู น์แล้ ว
- โครงการที่ยงั ไม่พบปริ มาณสํารองที่พิสจู น์แล้ ว
(1)

รายจ่ายเพื่อการสํารวจ
รายจ่ายเพื่อการพัฒนา
รวม
(1)

(ง)

2555

ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ ต่างประเทศ

484
-

344
-

828
-

188
-

236

239

475

182

1,324 2,470
1,907 3,773

979
1,349

1,146
1,866

รวม

- 188
2,039 2,039
321

503

1,352 2,331
3,712 5,061

รายจ่ายเพื่อการสํารวจรวมถึงการโอนรายจ่ายขุดเจาะหลุมสํารวจไปเป็ นรายจ่ายขุดเจาะหลุมพัฒนาเพื่อเตรี ยมการผลิตต่อไปในอนาคต

รายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียม

รายงานผลการดําเนินงานนี ้แสดงเฉพาะผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียม สําหรับ
ปี 2556 และ 2555 โดยแสดงไว้ ในตารางข้ างล่างดังต่อไปนี ้
ค่าใช้ จ่ายการดํ าเนิ นงาน ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายที่ เ กิ ดขึน้ เพื่ อการดํ าเนิ นงานและบํ ารุ ง รั กษา
หลุมผลิต ตลอดจนเครื่ องมื อและอุปกรณ์ การผลิ ต สํ าหรั บค่าใช้ จ่ายในการสํ ารวจ หมายถึง ค่าใช้ จ่าย
สํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ และค่าตัดจําหน่ายหลุมสํารวจที่ไม่พบปิ โตรเลียมในเชิงพาณิชย์
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทัว่ ไป คือ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิต
ปิ โตรเลียม
ค่าเสื่ อมราคา ค่าสูญสิ ้น และค่าตัดจํ าหน่าย หมายถึง ค่าสึกหรอของสินทรัพย์จากกิจกรรมการ
ผลิตปิ โตรเลียมและท่อขนส่งก๊ าซธรรมชาติ รวมทังค่
้ าตัดจําหน่ายประมาณการค่ารื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต
ค่าใช้ จา่ ย (รายได้ ) อื่น หมายรวมถึง รายได้ จากการบริ การท่อขนส่งก๊ าซธรรมชาติ กําไรหรื อขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียม
ภาษี เงินได้ คํานวณจากกําไรจากผลการดําเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียม
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ค่าใช้ จ่ายทัว่ ไปของสํานักงานใหญ่และต้ นทุนทางการเงินไม่รวมเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณผล
การดําเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียม
2556
(หน่ วย : ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา)

ใน
ประเทศ

รายได้ :
รายได้ – บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
รายได้ – บริ ษัทอื่น
รายได้ จากการขายรวม
ค่ าใช้ จ่าย :
ค่าใช้ จ่ายการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการสํารวจ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทัว่ ไป
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับ
ค่าเสือ่ มราคาค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจําหน่าย
ค่าความเสียหายจากอุบตั ิเหตุในแหล่งมอนทารา
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) อื่น
ค่ าใช้ จ่ายรวม
ผลการดําเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
ผลการดําเนินงานสุทธิ

ต่าง
ประเทศ

2555
รวม

ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

รวม

5,324
257
5,581

820
1,087
1,907

6,144
1,344
7,488

4,787
425
5,212

545 5,332
933 1,358
1,478 6,690

431
36
77
699
1,301
6
2,550
3,031
1,159
1,872

556
136
96
118
319
(37)
1,188
719
282
437

987
172
173
817
1,620
(31)
3,738
3,750
1,441
2,309

372
60
76
670
1,040
(26)
2,192
3,020
1,136
1,884

333
153
99
118
323
1
(128)
899
579
322
257

705
213
175
788
1,363
1
(154)
3,091
3,599
1,458
2,141

(จ) รายงานมูลค่ าปั จจุบันตามมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิท่ ีเกี่ยวข้ องกับปริมาณสํารอง
ปิ โตรเลียมที่พสิ ูจน์ แล้ ว
มาตรฐานการวัดมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ ที่เกี่ ยวข้ องกับปริ มาณสํารองปิ โตรเลียมที่
พิสจู น์แล้ ว คํานวณโดยใช้ ราคาเฉลี่ย 12 เดือน * (คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉพาะที่มีกําหนดไว้ ใน
สัญญาเท่านัน)
้ คูณด้ วยประมาณการปริ มาณการผลิตในอนาคตของปริ มาณสํารองที่พิสจู น์แล้ วที่เหลืออยู่
ณ สิ ้นปี หักด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่ายในอนาคตที่จะเกิดขึ ้นในการพัฒนาและผลิตปริ มาณสํารองที่พิสจู น์
แล้ ว ซึง่ คิดจากต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยตามข้ อมูล ณ สิ ้นปี โดยไม่คํานึงถึงสภาวะแวดล้ อมอื่น ๆ ที่อาจจะเปลี่ยนไป
ในอนาคต
151

*
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ราคาเฉลี่ย 12 เดือน คํานวณจาก การเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงนํ ้าหนัก โดยใช้ ราคาของวันแรกในแต่ละเดือน
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ภาษี เงินได้ ในอนาคตคํานวณโดยใช้ อตั ราภาษี ตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ สิ ้นปี และหักหรื อปรับปรุ ง
ส่วนลดต่าง ๆ ตามที่เป็ นจริ ง
กระแสเงินสดสุทธิปรับลดมูลค่าของกระแสเงินสดในแต่ละปี เป็ นมูลค่าปั จจุบนั ด้ วยอัตรา 10% ต่อ
ปี เพื่อสะท้ อนถึงมูลค่าตามเวลาของกระแสเงินสดนัน้
มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดตามที่แสดงไว้ ข้างล่างนี ้มิได้ ม่งุ หมายให้ เป็ นการแสดง
ประมาณการมูลค่าตามราคาตลาดยุติธรรมของสินทรัพย์ปิโตรเลียม ประมาณการมูลค่าตามราคาตลาด
ยุติธรรม ควรต้ องคํานึงถึงปริ มาณสํารองที่ยงั ไม่ได้ พิสูจน์ ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็ นปริ มาณสํารองที่พิสจู น์แล้ วได้
ในอนาคต ประมาณการราคาของนํ ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ ในอนาคต อัตราดอกเบี ้ย การเปลี่ยนแปลงของ
ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาและผลิต และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตในอนาคต ด้ วยเหตุผลตามที่กล่าว
แล้ ว และยังมีข้อควรคํานึงอื่น ๆ อีกมาก มูลค่าที่เหมาะสมจึงขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณา และ/หรื อ การตัดสินใจ
ของผู้วิเคราะห์เป็ นหลัก
(หน่ วย: ล้ านเหรียญสหรัฐฯ)

ในประเทศ

ต่ างประเทศ

รวม

2556

2555

2556

2555

2556

2555

รายรับ

19,426

24,056

23,439

23,258

42,865

47,314

ค่าใช้ จา่ ยในการผลิต

(2,782)

(2,990)

(6,671)

(6,323)

(9,453)

(9,313)

ค่าใช้ จา่ ยในการพัฒนา

(5,163)

(5,333)

(2,636)

(2,825)

(7,799)

(8,158)

ภาษี เงินได้

(3,333)

(4,777)

(2,388)

(2,732)

(5,721)

(7,509)

8,148

10,956

11,744

11,378

19,892

22,334

ส่วนปรับลดมูลค่าตามเวลา 10% ต่อปี

(2,095)

(2,883)

(4,740)

(5,014)

(6,835)

(7,897)

มูลค่ าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ

6,053

8,073

7,004

6,364

13,057

14,437

กระแสเงินสดสุทธิ
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การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ตามการวัดมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้ องกับปริ มาณ
สํารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้ ว
(หน่ วย : ล้ านเหรียญสหรัฐฯ)

2556

2555

มูลค่ าปั จจุบนั สุทธิ ณ ต้ นปี

14,437

12,799

ปิ โตรเลียมที่ผลิตระหว่างปี

(5,180)

(5,331)

ค่าใช้ จา่ ยในการพัฒนาทีเ่ กิดขึ ้นระหว่างปี

2,557

2,509

การเปลีย่ นแปลงสุทธิเนื่องจากราคาและค่าใช้ จ่ายในการผลิต

(2,364)

4,628

การเปลีย่ นแปลงสุทธิเนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการพัฒนา

(1,303)

(948)

932

643

การเปลีย่ นแปลงในปริ มาณที่ได้ ประมาณการไว้

697

878

การเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการซื ้อหรื อขายปริ มาณสํารองปิ โตรเลียม

258

-

การเปลีย่ นแปลงเนื่องจากส่วนปรับลดตามมูลค่าของเวลาที่เปลีย่ นไป

1,067

(378)

การเปลีย่ นแปลงสุทธิของภาษี เงินได้

1,956

(363)

มูลค่ าปั จจุบนั สุทธิ ณ สิน้ ปี

13,057

14,437

รายได้ สทุ ธิหลังหักค่าใช้ จา่ ยในการผลิตจากการขายและจําหน่าย

การเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการเพิม่ ขึ ้นของปริ มาณสํารองที่สาํ รวจใหม่
สํารวจเพิ่มเติมและปรับปรุงวิธีการผลิต

(ฉ)

ข้ อมูลอื่น
หลุมผลิตนํา้ มันดิบ/คอนเดนเสท* และก๊ าซธรรมชาติ

จํานวนหลุมผลิตนํ ้ามันดิบ/คอนเดนเสท* และก๊ าซธรรมชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี
ดังต่อไปนี ้
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ออสเตรเลีย
ตะวันออกกลางและอื่น ๆ
รวม

นํา้ มันดิบ/คอนเดนเสท*
รวม
สุทธิ
863
447
20
4
22
909

6
3
9
465

ก๊ าซธรรมชาติ
รวม
สุทธิ
1,067
402
102
12
1,181

44
12
458

* รวมหลุมบิทเู มน
เอกสารแนบ 4 หน้ า 8

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

หลุมนํา้ มันดิบ/คอนเดนเสท* และก๊ าซธรรมชาติ ซึ่งอยู่ระหว่ างการขุดเจาะ
จํานวนหลุมซึง่ อยู่ระหว่างการขุดเจาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีดงั ต่อไปนี ้
แหล่งสํารวจ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
ตะวันออกกลางและอื่น ๆ
รวม
แหล่งพัฒนา
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ออสเตรเลีย
รวม

รวม

สุทธิ

2

1.4

2
4

0.2
1.6

25

15.6

8
1
34

6.1
0.9
22.6

* รวมหลุมบิทเู มน
จํานวนหลุมนํา้ มันดิบ/คอนเดนเสท* และก๊ าซธรรมชาติ – สุทธิซ่ งึ ขุดเจาะ ในปี 2556

แหล่งสํารวจ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ออสเตรเลีย
ตะวันออกกลางและอื่น ๆ
รวม
แหล่งพัฒนา
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกกลางและอื่น ๆ
รวม

พร้ อมผลิต
สุทธิ

หลุมแห้ ง
สุทธิ

36.3

7.9

3.5
7.2
47

0.5
0.3
3.6
12.3

161.4

1.9

19.3

-

21.4
202.1

1.9

* รวมหลุมบิทเู มน
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หลุมนํ ้ามันดิบ คอนเดนเสท และก๊ าซธรรมชาติรวม หมายถึง จํานวนหลุมทังสิ
้ ้นที่กลุ่มบริ ษัทมี
สัดส่วนการร่วมทุน ไม่รวมหลุมบริ การ
หลุมนํ ้ามันดิบ คอนเดนเสท และก๊ าซธรรมชาติสทุ ธิ หมายถึง จํานวนหลุมตามสัดส่วนการร่ วมทุน
ในหลุมนํ ้ามันดิบและก๊ าซธรรมชาติรวม
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ผลการดําเนินงานรายไตรมาสปี 2556 และ 2555 สําหรับงบการเงินรวมมีดังนี ้
หน่วย : ดอลลาร์ สรอ.
ปี 2556

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1,816,244,897

1,776,487,811

1,781,405,147

1,797,758,169

37,212,847

37,267,755

38,552,033

37,641,884

7,054,380

4,003,865
5,642,364

8,065,016

41,584,264
12,303,333

-

-

11,292,979

1,386,592

รายได้ อื่น ๆ

44,049,806

17,257,284

11,753,485

16,202,162

รวมรายได้

1,904,561,930

1,840,659,079

1,851,068,660

1,906,876,404

226,440,686

215,117,451

200,628,467

185,190,875

56,740,786

48,387,325

29,969,883

36,921,675

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

143,246,410

69,987,695

56,624,625

63,430,806

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิ โตรเลียม

202,384,841

199,176,958

203,851,715

211,327,022

ค่าเสื่อมราคาค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจําหน่าย

460,170,810

410,311,195

376,448,407

390,469,550

65,088,426
9,488,063

8,631,630

71,430,893
-

-

1,497,165

1,468,264

1,709,515

1,510,184

61,774,202

42,804,873

47,953,612

48,232,161

รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

1,226,831,389
986,765

995,885,391
2,197,555

988,617,117
1,376,333

937,082,273
1,596,581

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

678,717,306
(440,453,411)

846,971,243
(280,658,597)

863,827,876
(503,008,879)

971,390,712
(291,144,718)

238,263,895

566,312,646

360,818,997

680,245,994

กําไรต่ อหุ้น (บาท)
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน

0.06

0.14

0.09

0.17

กําไรต่อหุ้นปรับลด

0.06

0.14

0.09

0.17

รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการบริ การท่อขนส่งก๊ าซ
รายได้ อื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี ้ยรับ
กําไรจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการสํารวจปิ โตรเลียม

ค่าใช้ จ่ายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน

กําไรสุทธิ
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แบบ 56-1 ประจําปี 2556
หน่วย : ดอลลาร์ สรอ.
ปี 2555

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1,842,194,870

1,755,375,712

1,567,268,704

1,524,716,295

37,136,388

37,634,815

34,611,046

41,301,845

5,639,087

1,488,943

5,309,389

33,765,218
3,436,905

กําไรจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน

13,975,901

-

-

558,394

รายได้ อื่น ๆ

55,092,242

25,826,293

60,280,820

23,357,339

รวมรายได้

1,954,038,488

1,820,325,763

1,667,469,959

1,627,135,996

218,118,999

177,560,342

152,769,963

157,204,284

68,688,308

44,909,221

57,671,959

41,766,650

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

109,281,667

78,484,807

64,171,259

60,285,634

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิ โตรเลียม

214,158,772

207,679,661

186,063,918

180,316,373

ค่าเสื่อมราคาค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจําหน่าย

359,082,670

371,846,010

318,342,409

324,564,814

ค่าใช้ จ่ายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

1,844,204

12,439,600

43,445,718

-

ค่าความเสียหายจากอุบตั เิ หตุในแหล่งมอนทารา
ขาดทุนจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน

537,982
-

19,239,630

7,552,025

-

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์

1,377,158
95,000,072

1,171,880
-

979,782
109,167,123

1,185,282
-

ต้ นทุนทางการเงิน

59,478,572

54,140,501

41,435,113

31,955,829

รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

1,127,568,404
501,519

967,471,652
1,300,056

981,599,269
1,336,563

797,278,866
1,518,560

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

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

0.08
0.08

0.18
0.18

รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการบริ การท่อขนส่งก๊ าซ
รายได้ อื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี ้ยรับ

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการสํารวจปิ โตรเลียม

กําไรสุทธิ
กําไรต่ อหุ้น (บาท)
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กําไรต่อหุ้นปรับลด
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สรุ ปปริมาณการขายปิ โตรเลียมและราคาขายผลิตภัณฑ์ เฉลี่ย

ปริ มาณการขายปิ โตรเลียม – สุทธิ
(บาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน)

2556

2555

2554

2553

2552

292,629

275,923

265,047

264,575

233,756

100.15

103.27

102.23

73.77

58.03

7.92

7.59

6.00

5.52

5.17

65.58

64.86

55.49

44.83

39.53

4.88

4.28

4.35

3.75

3.16

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย
ราคาขายนํ ้ามันดิบ และ คอนเดนเสทเฉลี่ย
(เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรล)
ราคาขายก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ย
(เหรี ยญสหรัฐต่อล้ านบีทีย)ู
ราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเฉลี่ย
(เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบ)
Lifting Cost
(เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบ)
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