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1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และกลยุทธ์
กลุ่ม ปตท.สผ. ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมของ
ปตท. และของประเทศไทย ในการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมที่มั่นคงให้กับประเทศไทยและประเทศที่บริษัทเข้า
ลงทุน เพื่อเพิ่มปริมาณสารองปิโตรเลียมและปริมาณการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงในการจัดหาพลังงานของประเทศไทย รวมถึงสร้างผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่ วนเกี่ ย วข้อง นอกจากนี้ บริษั ท ยั ง ต้องเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ในกา รดาเนิน งานทางด้า น
การสารวจและผลิตปิ โตรเลียมที่มีความท้าทายมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เ ปลี่ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว ทั้งแหล่งปิโตรเลียมที่มีปริมาณลดน้อยลง ความซับซ้อนทางด้านธรณีวิทยาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้อง
อาศัยความรู้ ความสามารถ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการคานึงถึงดุลยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคมโดยรวม บริษัทจึงกาหนดพันธกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้
พั นธกิจ : ปตท.สผ. มุ่งมั่น ด าเนิน ธุ รกิ จ ทั่วโลก เพื่ อสร้างความมั่น คงด้านพลั งงานควบคู่ไปกั บ
การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์: บริษัทสารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาในเอเชีย ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหัวใจ
สีเขียว
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย: กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มของเศรษฐกิ จ
ในประเทศและเศรษฐกิจโลกอย่างสม่าเสมอ เพื่อนามาใช้วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในประเทศและวาง
แนวทางการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความสมดุลใน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการผลิต (Big) ด้านปริมาณสารอง (Long) และด้านผลตอบแทนจากการลงทุน (Strong) และมี
การกาหนดเป้าหมาย ดังนี้



ด้านการผลิต (Big): จากแผนการดาเนิน งานของกลุ่ม ปตท.สผ. ในปั จ จุบั น ทั้งในเรื่อง
การรักษาและเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับกลยุทธ์ในการ
เติบโตในอนาคตที่มีแผนงานรองรับอย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายกาลังการผลิต 600,000 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ามัน ดิบ ต่ อ วัน ในปี 2563 เพื่อให้ ก ารดาเนิ น งานเกิ ด ประสิ ท ธิภาพสูงสุ ด อัน จะน ามาซึ่ง การเติบ โต
อย่างยั่งยืนและมั่นคงขององค์กร
 ด้านปริมาณสารอง (Long): กลุ่ม ปตท.สผ. มีเป้าหมายในการรักษาอัตราส่วนของปริมาณ
สารองที่พิสูจน์แล้วต่ออัตราการผลิต (R/P Ratio หรือ 1P/Production) ไม่ต่ากว่า 10 ปี และอัตราส่ วนของ
ปริมาณสารองที่ประเมินได้ต่ออัตราการผลิต ((2P+2C)/Production) ไม่ต่ากว่า 40 ปี
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 ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน (Strong): กลุ่ม ปตท.สผ. มีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจให้มี
ผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทุน (Return on Capital Employed หรือ ROCE) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจสารวจ
และผลิตปิโตรเลียม พร้อมกับการรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ให้อยู่ในระดับเดียวกับประเทศไทย
กลยุทธ์: เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กลุ่ม ปตท.สผ. มีแผนการดาเนินการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
1) เพิ่มอัตราการผลิตและปริมาณสารอง โดยการบริหารโครงการในปัจ จุบัน (Current Assets)
โดยแบ่งกลุ่มโครงการตามสถานะ (Phase) ของโครงการ ดังต่อไปนี้
1.1) โครงการผลิต (Producing Assets) ทั้ งในประเทศและต่า งประเทศ ทั้ ง ที่เ ป็ น
ผู้ดาเนิน การเองและร่วมทุนกั บผู้ดาเนินการรายอื่น มุ่งเน้น การลงทุนเพื่อรัก ษาระดับปริมาณการผลิต
โดยนาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการผลิต รวมทั้งสารวจพันนาให้ครอบคลุม
พื้น ที่ที่ได้รับ สัมปทาน เพื่อเพิ่มปริมาณสารองปิโตรเลียมสาหรับ การผลิตอย่างยั่ งยื น ตอบสนองความ
ต้องการปิโตรเลียมภายในประเทศ สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มแก่บริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต
1.2) โครงการพันนา (Development Assets) ซึ่งจะเพิ่มระดับการผลิตและปริมาณสารอง
ที่พิสูจน์แล้ว รวมถึงสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทในอนาคตอันใกล้ เพื่อทดแทนโครงการผลิตที่จะมี
กาลังการผลิตลดลงในอนาคต โดยมุ่งเน้น การบริห ารโครงการให้แล้วเสร็จ พร้อมดาเนิน การผลิตตาม
แผนงานและงบประมาณที่วางไว้
1.3) โครงการสารวจ (Exploration Assets) ซึ่งมีความสาคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
กลุ่ม ปตท.สผ. ทั้งในแง่ของการเพิ่มปริมาณสารองและการผลิตในอนาคต โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการการ
ลงทุนในภาพรวมของโครงการสารวจต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม เพื่อประเมินศักยภาพทางปิโตรเลียมและ
เพื่อกาหนดแนวทางการพันนาในลาดับถัดไป
2) กลยุทธ์การเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ ยืน ได้แก่ การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน และ
การบริห ารผู้มีส่วนได้ เ สีย ทุก ด้ านอย่ างสมดุล การดาเนิน งานอย่ างเป็ น มิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บรรษัทภิบาล และการขยายการลงทุน (Growth Investment) ทั้งจากการประมูลโครงการสารวจใหม่ (New
Exploration Acreage) และการเข้าซื้อและควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition หรือ M&A) โดยเน้น
การเข้าซื้อและควบรวมกิจการโครงการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการผลิต เพื่อให้สามารถเพิ่มกาลังการผลิตและ
ปริมาณสารองได้ในทันที และเน้นการลงทุนในพื้นที่เป้าหมายหลักที่มีความสาคัญในเชิงกลยุทธ์ (Growth Platform)
3) การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ลดต้นทุน Lifting Cost และ Finding and Development Cost
เพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน โดยการพันนาขีดความสามารถขององค์กร (Capability Enablers) เนื่องจาก
ความสามารถขององค์กรเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งต่อการนาแผนกลยุทธ์ของบริษัทไปสู่การดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งพันนาความสามารถขององค์กรในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 หน้า 2
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3.1) ด้ า นการจั ด หาเงิน ทุน และการบริห ารความเสี่ ย งทางการเงิน บริ ษั ท ได้ว างแผน
การจัดหาเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน โดยคานึงถึงการบริหารการจัดหาเงินและการลงทุนให้
สัดส่วนทางการเงินต่าง ๆ เหมาะสม เช่น หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และหนี้สินต่อปริมาณสารอง เพื่อที่จะ
รักษาอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ให้อยู่ในระดับเดียวกับประเทศไทย และบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน ทั้งทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และสภาพคล่องของบริษัท ตลอดจนการพันนา
ศักยภาพการบริหารเงินและบัญชีเพื่อก้าวไปสู่ระดับ World Class Finance อาทิ การจัดตั้ง Treasury Center
และ In-House Financial Academy เป็นต้น
3.2) ด้านการเร่งพันนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความสามารถด้านงานวิจัยพันนาของ
องค์กรให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษทั โดยจัดทาแผนการพันนาขีดความสามารถและเทคโนโลยี
(Capability and Technology Development Roadmap) เพื่อรองรับงานสาคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย
การเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์และ Research and Development Technology Center เพื่อเป็นแหล่ง
ในการค้นคว้าวิจัยขององค์กร
3.3) ด้านการพันนาระบบ กระบวนการทางาน และโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และแผนธุรกิ จที่จ ะมีก ารลงทุนและดาเนิน งานในต่างประเทศมากขึ้น เช่น การจัดโครงสร้างและโมเดล
สาหรับการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ (Global Operating Model/Organization) เป็นต้น
3.4) ด้านบริหารจัด การทรัพยากรบุคคลและการพันนาองค์ก รให้มีขีดความสามารถที่
แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับอนาคตที่บริษัทจะลงทุนและดาเนินงานในต่างประเทศมากขึ้น
โดยการเตรียมจัดหาบุคลากรให้เพียงพอ การพันนาความสามารถของบุคลากรและภาวะผู้นา รวมไปถึงการรักษา
บุคลากรให้ปฏิบัติงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร การกาหนด
โครงสร้างและรูปแบบการทางานขององค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งใน
และต่างประเทศและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรอย่างยั่งยืน ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและวันนธรรมของ
องค์กร (Corporate Values) ให้มีความสอดคล้องกับค่านิยม EP SPIRIT ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สาคัญต่อการ
พันนาและเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่ม ปตท.
3.5) ด้ านการบริห ารการพั นนาอย่ างยั่ งยื น (Sustainable Development) ปตท.สผ.
คานึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอในการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อนาพา ปตท.สผ. ไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมธุรกิจ รัฐบาลของประเทศที่บริษัทเข้า
ลงทุน ชุมชน รวมถึ งพนักงานของ ปตท.สผ. โดย ปตท.สผ. ปลูก ฝังวันนธรรมด้าน Governance Risk
Compliance เพื่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การให้ความสาคัญต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ผ่านแนวทางการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate
Social Responsibility หรือ CSR) นอกจากนี้ บริษัทยังพันนาระบบบริหารจัดการและเสริมสร้างวันนธรรม
ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment
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หรือ SSHE) อย่ างต่อเนื่อง โดยมีเป้ าหมายที่จ ะเป็นองค์กรซึ่งปราศจากการบาดเจ็บ ซึ่งเปรียบเสมือน
ใบอนุ ญ าตในการท างานและการเจริญ เติ บ โตของ ปตท.สผ. ในทุ ก ๆ พื้น ที่ ป ฏิบั ติ ก าร (License to
Operate) ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ใช้ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) เป็นมาตรวัดผลการพันนาอย่าง
ยั่งยืนขององค์กรในระดับสากล ซึ่งในปี 2557 ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก และมีเป้าหมายที่จะ
รักษาสถานะการเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI ไว้อย่างต่อเนื่อง
กำรปรับทิศทำงกลยุทธ์ธุรกิจภำยใต้ภำวะรำคำนำมันที่ลดลง
เนื่ องด้ วยระดั บ ราคาน้ามัน ดิบ ในตลาดโลกได้มีการปรับ ตัวลดลงจากช่วงราคา 95 – 105
ดอลลาร์สหรัฐอเมริก าต่อบาร์เรลในเดือนมิถุนายน ลงมาที่ช่วงราคา 60 – 85 ดอลลาร์สหรัฐ อเมริกาต่อ
บาร์เรลในช่วงไตรมาส 4 ปี 2557 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2558 กลุ่ม ปตท.สผ. จึงได้
ปรับแผนกลยุทธ์และแผนงานในภาวะราคาน้ามันที่ลดลง เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตของ
ธุรกิจและผลประกอบการให้มีความยั่งยืนในระยะยาว ดังต่อไปนี้


โครงการที่มีการผลิตแล้ว จะไม่มีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่รักษาระดับการผลิต


โครงการที่กาลังพันนา จะมีการปรับการลงทุน (Final Investment Decision) สาหรับ
โครงการที่มีต้นทุนในการพันนาสูง

โครงการสารวจ จะเลือกลงทุนในพื้นที่ที่ มีความเสี่ยงต่า และการทางานตามข้อผูกมัด
(Commitment) กับทางรัฐบาลเป็นหลัก

การเติบโตจากการควบรวมกิจการ (M&A) จะเลือกลงทุนในโครงการที่มีการผลิตหรือ
ใกล้จะมีการผลิตแล้ว เพื่อเพิ่มปริมาณสารองและรายได้ให้กับบริษัทในระยะสั้น

การจัดทาแผนงาน SAVE…to be SAFE เพื่อลดต้นทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย
มีแนวทางในการลดต้นทุนผ่านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimization) เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (Standardization) การบูรณาการการทางานและแผนงาน (Integration) การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
รวมถึ ง ค่าใช้จ่ายสานักงาน มี แผนการลดค่าใช้จ่ายในด้านค่าที่ป รึก ษา ค่าเดิน ทาง และค่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขันตอนและกระบวนกำรกำรกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัย ทัศน์และพันธกิจของบริษัททุก ปี
เพื่อทบทวนแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของบริษัท โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. จะมี
การประชุมคณะกรรมการสัญจร เพื่อร่วมปรึกษาหารือกับฝ่ายจัดการในการกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์
พันธกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ เริ่ม
จากการพิจ ารณาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ธุรกิ จ
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สารวจและผลิต ปิ โตรเลีย มที่เ ปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อบริษั ท ในแง่ของโอกาสและความเสี่ย งใน
การดาเนินงาน โดยให้ค วามสาคัญ กับ หน้ าที่ของการเป็น บริษัท น้ามันแห่งชาติที่มีหน้าที่จัดหาปริมาณ
สารองปิโตรเลียมเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย รวมทั้งมีการวิเคราะห์สถานะการลงทุนของ
บริษัท ทั้งในด้านสัดส่วนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และความสมดุลใน
การลงทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดาเนินการ
เชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เสริมสร้างศักยภาพของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้น หลังจากนั้น ฝ่ายจัดการจะรับแนวนโยบายการ
ดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้ในการกาหนดแผนงาน งบประมาณ และดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงาน
ประจาปี (Key Performance Indicator หรือ KPI) และนากลับมาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณา
ทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน พร้อมทั้งอนุมัติแผนงาน งบประมาณ และ KPI ประจาปี
หลั ง จากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ อ นุ มั ติ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น งาน
ฝ่ายจัดการจะสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กรที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวิสัยทั ศน์ พันธกิจ
และกลยุ ท ธ์ใ นการด าเนิน งาน ซึ่งจะน าไปสู่ก ารกาหนดแผนงานย่ อยและการดาเนิน งานที่สอดรับ กั บ
เป้าหมาย แผนงานรวม และค่านิยมขององค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวของบริษัท
1.2 กำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนของ ปตท.สผ
1.2.1 กำรประเมินประเด็นที่สำคัญต่อควำมยั่งยืน
การประเมิน ประเด็ น ที่สาคัญ ในเรื่ องการพันนาอย่ า งยั่ งยื น เป็ น การคั ดกรองประเด็น ที่ มี
ความสาคัญต่อ ปตท.สผ. และผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2557 ปตท.สผ. ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงาน
ภายใน ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของบริษัท และกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย อาทิ พนักงาน คู่ค้ า ผู้รับ เหมา หน่วยงานราชการ และชุมชน รวมถึ งประเด็น ที่เ กี่ยวข้องกั บ
อุตสาหกรรมสารวจและผลิตปิโตรเลียม มาพิจารณาความสาคัญ โดยกระบวนการประเมิน ดังกล่าวเป็นไป
ตามแนวทางการจัดทารายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI G4) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1) ระบุประเด็นสาคัญต่อ ปตท.สผ. จากการกลั่นกรองด้วยกลยุทธ์เชิงธุรกิจ ความเสี่ย ง
ความท้าทาย กิจกรรมต่าง ๆ ความคาดหวัง และความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยครอบคลุมทั้งด้าน
การกากับดูแลและสิ่งแวดล้อม
2) ก าหนดขอบข่ ายการรายงาน เพื่ อให้ ข้อมูลของประเด็นที่ ระบุ นั้น ครอบคลุ มทุก กลุ่ ม
ที่เกี่ยวข้องที่มีอิทธิพลต่อผลของข้อมูลดังกล่าว เช่น บริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. คู่ค้า และผู้รับเหมา เป็นต้น
3) จัดลาดับ ความสาคัญ ของประเด็น โดยวัดจากระดับ ความสาคัญ ต่อ ปตท.สผ. ตาม
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงองค์กรและระดับความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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4) นาเสนอผลที่ได้ ต่ อคณะท างานการพันนาอย่ างยั่ งยื น ซึ่ง เป็ น ผู้ท บทวนและอนุมัติ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอในรายงานประจาปี รายงานความยั่งยืน และบนเว็บไซต์ของบริษัท
5) ทบทวนเนื้อหาในรายงานเพื่อให้สอดคล้องกับ หลัก การรายงานตาม GRI G4 โดย
ความถูกต้องของข้อมูลถูกสอบทานโดยหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ ยังมีการพันนากระบวนการมีส่วนร่วม
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้รายงานสะท้อนถึงประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
ทั้ง นี้ ผลของการคั ด กรองประเด็ น ที่ มีค วามสาคัญ ต่ อผู้ มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ย สาหรั บ ปี 2557
ครอบคลุมประเด็น ต่าง ๆ ได้แก่ การเติบโตทางด้านธุรกิจ การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหาร
จัดการความเสี่ยงและวิกฤติการณ์ การดูแลและพันนาศักยภาพของพนักงาน จริยธรรมธุรกิจ การจัดการ
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่ อสังคม ความปลอดภัย มั่นคง
อาชีวอนามัย และห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งบางประเด็นได้ถูกกาหนดให้เป็น KPI ของบริษัทในปี 2557 อีกด้วย
1.2.2 กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของสังคม
ปตท.สผ. มีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับสังคม ควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น บริษัทสารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาใน
เอเชียที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว
ปตท.สผ. จึงได้มุ่งเน้นการสารวจและผลิตพลังงานให้กับสังคม โดยมีการผลิตปิโตรเลียมใน
รูปแบบของก๊าซธรรมชาติเป็นอัตราส่วนที่สูงถึงร้อยละ 69 เมื่อเทียบกับการผลิตปิโตรเลียมอื่น ๆ เช่น น้ามัน
เป็นต้น ก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานที่มีสัดส่วนของคาร์บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuels) ชนิดอื่น ๆ
และมีคุณสมบัติเป็นก๊าซ ทาให้การเผาไหม้สมบูรณ์ สูงและปริมาณไอเสียที่ปล่อยออกจากเครื่ องยนต์ที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติมีปริมาณต่ากว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดควันดาหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อ
สุข ภาพของประชาชน จึ ง สามารถลดปั ญ หามลพิษ ทางอากาศซึ่ งนั บ วั น จะทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น
นอกจากนี้ ก๊าซธรรมชาติยังเป็นเชือ้ เพลิงราคาถูกที่ชว่ ยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ใน
ปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ขายก๊าซธรรมชาติเป็น ปริมาณทั้งสิ้น 214,554 บาร์เ รลเทียบเท่าน้ามันดิบ ต่อวัน
(Barrel of Oil Equivalent Per Day หรือ BOED) หรือ 78,312,261 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ ทั้งปี หรือ
ร้อยละ 23.3 ของปริมาณความต้องการก๊าซธรรมชาติทงั้ หมดในประเทศ ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 122,804.96 ล้านบาท
1.2.3 กำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม
ปตท.สผ. มีการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแผนงานด้านความยั่งยืน (Sustainable
Development Roadmap) ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีการดาเนินงานที่สาคัญด้า นสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การดาเนิน
โครงการลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทนในกระบวนการผลิตน้ามัน การนาความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
มาใช้ผลิตไอน้า และการติดตั้งระบบการนาก๊าซส่วนเกินจากกระบวนการผลิตกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนามาใช้
ประโยชน์ในพื้นที่โครงการเอส 1 และในพื้นที่ แหล่งบงกชใต้ ได้มีโครงการนาก๊าซไฮโดรคาร์บอนกลับเข้าสู่
กระบวนการผลิต ส่วนโครงการอาทิตย์ได้ดาเนินการเปิดการทางานของเครื่องสูบน้าทะเลบางส่วนที่ใช้หล่อเย็น
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เครื่องจักร นอกจากนี้ ยังมีโครงการจากการบริหารจัดการกองเรือส่งกาลังบารุง (Logistic Fleet Management)
ซึ่งโครงการทั้งหมดในปีนี้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 230,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานได้ถึง 523,600,000 บาทต่อปี หรือเทียบเท่า 17 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บางโครงการ ได้แก่ การดาเนินโครงการลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทนในกระบวนการ
ผลิตน้ามัน การติดตั้งระบบการนาก๊าซส่วนเกินจากกระบวนการผลิตกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนามาใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่โครงการเอส 1 และโครงการนาก๊าซไฮโดรคาร์บอนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตในแหล่งบงกชใต้ ยังสามารถ
สร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัทโดยคิดเป็นมูลค่ารวม 316,400,000 บาทต่อปี หรือเทียบเท่า 10.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังมีโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ซึ่งริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2556
เพื่อมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดย ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกั บชุมชนรอบพื้นที่ป่ า โดยพิจารณาเลือกพื้ นที่ที่สามารถเพิ่ม
ศักยภาพให้มีความสมบูรณ์เพียงพอกับการที่จะให้ชุมชนใกล้เคียงมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน และ
การจ้างงานคนในพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่ น ในปี 2557 โครงการนี้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ชุมชนบริเวณรอบพื้นที่ป่าจานวนทั้งสิ้น 245,000,000 บาท ผ่านการจ้างงานคนในท้องถิ่นจานวน 288 คน
และคาดว่าจะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดได้จานวน 620,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ในปี 2565 อีกด้วย นอกจากนี้ การดาเนินงานพันนาโครงการสารวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ได้
ดาเนินการอย่างมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทที่
เคร่งครัดสอดคล้ องกั บข้ อก าหนดของบรรษั ท การเงิ นระหว่ างประเทศไอเอฟซี (International Finance
Corporation หรือ IFC) เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชน อันเป็นการนามาซึ่งการยอมรับของสังคมต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่สาคัญต่อทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
การลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของ ปตท.สผ. เอง
1.3 พัฒนำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2557
ในปี 2557 ที่ผ่านมากลุ่ม ปตท.สผ. มีการเปลี่ยนแปลงและพันนาการที่สาคัญในโครงการต่าง ๆ เช่น
ความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการปัจจุบัน การลงทุนในโครงการใหม่และการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การลงทุนตามกลยุทธ์การบริหารและกลั่นกรองการลงทุน (Portfolio Management) โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ
แบ่งตามภูมิภาคได้ดังต่อไปนี้
โครงกำรในประเทศไทย
ในเดือนเมษายน ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทในเครือ Hess Corporation ในประเทศไทยซึ่ง
เป็นผู้ครอบครองสิทธิในแปลงสัมปทานดังต่อไปนี้
 แปลง B12/27 (มีพื้นที่หลักครอบคลุมแหล่งไพลิน แหล่งมรกต และแหล่งอุบล) และแปลง G7/50
ของโครงการคอนแทร็ค 4
 แปลง EU-1 และแปลง E5 North ของโครงการสินภูฮ่อม
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การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวส่งผลให้ ปตท.สผ. ถือครองสัดส่วนเพิ่มขึ้นในโครงการคอนแทร็ค 4 จาก
ร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 60 และถือครองสัดส่วนในโครงการสินภูฮ่อมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 55
และเข้าเป็นผู้ดาเนินการของโครงการ
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้คืนสิทธิการลงทุนในแปลงสัมปทานแอล 21/48 ซึ่งเป็นแปลงสารวจบนบกใน
ประเทศไทย ซึ่ง ปตท.สผ. มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 70
ในเดือนธันวาคม ปตท.สผ. ยื่นหนังสือแจ้งการคืนสิทธิการลงทุนในแปลงสัมปทานเอ 4/48 และเอ 5/48
ซึ่งเป็นแปลงสารวจน้าลึกในทะเลอันดามัน โดย ปตท.สผ. เป็นผู้ดาเนินการโครงการและมีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 100 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในเดือนมีนาคม โครงการซอติก้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) ประสบความสาเร็จใน
การเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติ และเริ่มส่งก๊ าซฯ เพื่อใช้ภายในประเทศเมีย นมาร์ และได้เริ่ มผลิตและส่งก๊าซ
ธรรมชาติขายให้แก่บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เพื่อนามาใช้ภายในประเทศไทยในเดือนสิงหาคม ปัจจุบัน
โครงการมีกาลังการผลิตรวมอยู่ที่ระดับกว่า 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
ในเดือนสิงหาคม ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract)
กับ Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) เพื่อรับสิทธิในการดาเนินการสารวจและผลิ ตปิโตรเลียม
ในแปลงสารวจบนบก MOGE 3 ประเทศเมียนมาร์ โดยบริษัทมีสัดส่วนในการร่วมทุนร้อยละ 85 และเป็น
ผู้ดาเนินการ
ในเดือนตุลาคม รัฐบาลเมียนมาร์ได้อนุมัติการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนของโครงการเมียนมาร์
เอ็ม 11 เนื่องจากบริษัท JX Nippon Oil & Gas Exploration (Myanmar) Limited ได้ขอถอนตัวออกจาก
การร่วมทุน ส่งผลให้ ปตท.สผ. ถือสัดส่วนจากเดิมร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 52.9412 ร่วมกับบริษัท TOTAL
E&P Myanmar (TEPM) ถือสัดส่วนจากเดิมร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 47.0588
ในเดือนพฤศจิกายน ปตท.สผ. ได้ยื่นหนังสือแจ้งการคืนสิทธิการลงทุนในโครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู
ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะปาปัวตะวันตก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย)
บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 28.30 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
โครงกำรในแอฟริกำและตะวันออกกลำง
ในเดือนพฤษภาคม รัฐบาลสาธารณรัฐเคนยา (เคนยา) อนุมัติการยุติการลงทุนของ ปตท.สผ. ในโครงการ
เคนยา แอล 10 บี ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งของประเทศเคนยา โดย ปตท.สผ. มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 15
ในโครงการดังกล่าว
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โครงกำรในออสตรำเลเชีย
ในเดือนตุลาคม ปตท.สผ. ได้คืนสิทธิในแปลงสัมปทานเอซี/พี 4 (AC/P4) หลังจากที่โครงการเสร็จสิ้น
การเจาะหลุมสารวจ Dillon South-1 ซึ่งไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมัติอย่าง
เป็นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลีย
โครงกำรในอเมริกำ
ในเดื อนเมษายน ปตท.สผ. เข้ าร่วมทุน ในสัดส่ ว นร้อยละ 25 ในโครงการบาราริน เนีย ส์ เอพี 1
(Barreirinhas AP1) สหพัน ธ์สาธารณรัฐ บราซิล (บราซิล) ซึ่งประกอบด้วยแปลงสารวจ BAR-M-215,
BAR-M-217, BAR-M-252 และ BAR-M-254 โดยได้รับอนุมัติจากรัฐบาลบราซิลในเดือนสิงหาคม
ในเดือนพฤษภาคม ปตท.สผ. เสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใ น Partnership
Units Redemption Agreement (PURA) ร่วมกับบริษัท Statoil Canada Limited (SCL) ส่งผลให้บริษัท
PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ถือสัดส่วนร้อยละ 100 และเป็น
ผู้ดาเนินการในแหล่ง Thornbury, Hangingstone และ South Leismer พร้อมทั้งได้รับเงินสดประมาณ 419
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และได้เ ปลี่ย นชื่อโครงการจากโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี เป็ น
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์
ในเดือนกันยายน ปตท.สผ. ได้เข้าร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
ประเทศบราซิล โดยได้รับอนุมัติจากรัฐบาลบราซิลในเดือนพฤศจิกายน
1.4 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.4.1 ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
ปตท.สผ. ประกอบธุรกิ จ หลัก ด้านการส ารวจและผลิตปิ โตรเลีย มทั้ง ในและต่า งประเทศ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่ม ปตท.สผ. มีโครงการด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียมจานวน 431
โครงการใน 11 ประเทศ โดยอยู่ในระยะการสารวจ 19 โครงการ ระยะการพันนา 2 โครงการ และระยะการผลิต
22 โครงการ แบ่งตามประเทศได้ดังนี้
ลำดับ

ชื่อโครงกำร

ประเทศไทย 15 โครงกำร ได้แก่
1 โครงการบงกช
2 โครงการเอส 1
3 โครงการพีทีทอี ีพี 1
4 โครงการบี 6/27
5 โครงการอาทิตย์
1

ระยะกำร
ดำเนินงำน

ที่ตัง

สัดส่วน
กำรร่วมทุน

ผู้ดำเนินกำร

ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต

อ่าวไทย
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
อ่าวไทย
อ่าวไทย

44.4445%
100%
100%
60%
80%

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

ทั้งนี้ ไม่รวมโครงการที่ ปตท.สผ. แจ้งขอคืนสิทธิการลงทุนและอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาลของแต่ละโครงการ อีก 3 โครงการ
ได้แก่ (1) โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง (2) โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู และ (3) โครงการเอ 4/48 และ เอ 5/48

ส่วนที่ 1 หน้า 9

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ระยะกำร
ดำเนินงำน
พันนา
ผลิต
สารวจ

ลำดับ

ชื่อโครงกำร

6
7
8

โครงการแอล 22/43
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
โครงการแอล 28/48

9

โครงการอี 5

ผลิต

10
11
12
13

โครงการคอนแทร็ค 3
โครงการคอนแทร็ค 4
โครงการจี 4/43
โครงการสินภูฮอ่ ม

ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต

14 โครงการบี 8/32 และ 9 เอ
15 โครงการจี 4/48
พืนที่คำบเกี่ยว 2 โครงกำร ได้แก่
1 โครงการจี 9/43
2 โครงการพื้นที่พน
ั นาร่วมไทยมาเลเซีย-บี 17
ต่ำงประเทศ 26 โครงกำร ได้แก่
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
1 โครงการเมียนมาร์ เอ็ม3
2 โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11
3 โครงการซอติกา้
4 โครงการยาดานา
5 โครงการเยตากุน
6 โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2
7 โครงการเมียนมาร์ MD-7 และ MD-8
8 โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3
เวียดนำม
9 โครงการเวียดนาม 9-2
10 โครงการเวียดนาม 16-1
11 โครงการเวียดนาม บีและ 48/95
12 โครงการเวียดนาม 52/97

ที่ตัง

สัดส่วน
กำรร่วมทุน
100%
100%
70%

ผู้ดำเนินกำร

ผลิต
ผลิต

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
อ่าวไทย
อ่าวไทย
อ่าวไทย
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
อ่าวไทย
อ่าวไทย

สารวจ
ผลิต

ไทย-กัมพูชา
ไทย-มาเลเซีย

100%
50%

ปตท.สผ.
CPOC

สารวจ
สารวจ
ผลิต
ผลิต
ผลิต
สารวจ
สารวจ
สารวจ

อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
บนบก
ทะเลอันดามัน
บนบก

80%
52.9412%
80%
25.5%
19.31784%
90%
100%
85%

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

ผลิต
ผลิต
สารวจ
สารวจ

นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

25%
28.5%
8.5%
7%

HV JOC

20%

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ExxonMobil

5%
60%
21.375%
55%

Chevron
Chevron
Chevron
ปตท.สผ.

25%
5%

Chevron
Chevron

HL JOC
Chevron
Chevron
ส่วนที่ 1 หน้า 10
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ระยะกำร
ดำเนินงำน

ที่ตัง

สัดส่วน
กำรร่วมทุน

สารวจ

นอกชายฝั่ง

100%

โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์

สารวจ

นอกชายฝั่ง

50.75%

15 โครงการนาทูน่า ซี เอ
โอมำน
16 โครงการโอมาน 44
แอลจีเรีย
17 โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
18 โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
ออสเตรเลีย

ผลิต

นอกชายฝั่ง

11.5%

Premier Oil

ผลิต

บนบก

100%

ปตท.สผ.

สารวจ
พันนา

บนบก
บนบก

24.5%
35%

ปตท.สผ.
GBRS

ผลิต

นอกชายฝั่ง

20 -100%

ปตท.สผ.

สารวจ

บนบก

100%

ปตท.สผ.

สารวจ

นอกชายฝั่ง

8.5%

Anadarko

สารวจ

บนบก

10%

Anadarko

สารวจ
สารวจ

นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

31.25%
10%

BG
Anadarko

สารวจ
สารวจ

นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

25%
20%

BG Brasil
Petrobras

ลำดับ

ชื่อโครงกำร

อินโดนีเซีย
13 โครงการอินโดนีเซีย มาลุนด้า
14

19

โครงการพีทีทอี ีพี ออสตราเลเซีย

แคนำดำ
20 โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์
โมซัมบิก
21 โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์
แอเรีย วัน
22 โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร์
เคนยำ
23 โครงการเคนยา แอล 10 เอ
24 โครงการเคนยา แอล 5, แอล 7,
แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12
บรำซิล
25 โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1
26 โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23

ผู้ดำเนินกำร
ปตท.สผ.

2

3

ปตท.สผ.

2

อยู่ระหว่างรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ในการโอนสัดส่วนการลงทุนจากบริษัท Talisman ซึ่งถอนตัวจาก
โครงการ โดย ปตท.สผ. และบริษัท TOTAL จะมีสัดส่วนการลงทุนใหม่เป็นร้อยละ 50.75 (เดิมร้อยละ 34) และ 49.25 ตามลาดับ

3

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย มีแปลงสัมปทานหลายแปลงซึ่งแต่ละแปลงมีสัดส่วนการร่วมทุนระหว่าง 20-100%
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โครงกำรหลักที่ดำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน
ข้อมูลและกิจกรรมหลักในปี 2557 ของแต่ละโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตัวเลข
ปริมาณการผลิตและปริมาณการขายที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้ แสดงปริมาณการผลิตและปริมาณการขาย
ทั้งหมดของโครงการ
1) โครงกำรในประเทศไทย ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศ ซึ่งรวมถึงพื้ นที่คาบเกี่ยว
จานวน 17 โครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ทั้งใน
อ่าวไทยและบนบก โดยในปี 2557 ปตท.สผ. ได้ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญดังนี้
โครงกำรบงกช
โครงการบงกช ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวไทย เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุด
ในอ่าวไทย ประกอบด้วยแหล่งบงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้ บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 44.4445
ในโครงการและเป็นผูด้ าเนินการ โครงการได้เริ่มการผลิตมาตั้งแต่ปี 2536 และบริษัทขายก๊าซธรรมชาติและ
คอนเดนเสทที่ผลิตจากแหล่งบงกชทั้งหมดให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay ตามสัญญาซื้อขาย
ระยะยาว
ในปี 2557 โครงการได้เจาะหลุมสารวจและหลุมประเมินผล รวมถึงติดตั้งแท่นผลิต
พร้อมเจาะหลุมพันนา เพื่อรักษาระดับการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการบงกชมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ย
ของก๊าซธรรมชาติที่ 862 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 141,045 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
และมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 28,817 บาร์เรลต่อวัน โดยก๊าซธรรมชาติจากโครงการ
บงกชคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย ซึง่ นับเป็น
ความสาเร็จของ ปตท.สผ. ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศทีเ่ พิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
โครงกำรเอส 1
โครงการเอส 1 เป็นแหล่งน้ามันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุม
ในจังหวัดกาแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก บริษัทมีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 ในโครงการและเป็น
ผู้ดาเนินการ โครงการได้ดาเนินการผลิตน้ามันดิบครบปีที่ 30 ในปี 2555 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จากโครงการ ประกอบด้วยน้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยน้ามันดิบที่ผลิตได้จะถูก
ขายให้แก่ ปตท. ซึ่งจะถูกขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถไฟไปที่โรงกลั่นไทยออยล์ โรงกลัน่ บางจาก บริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จากัด และบริษัท ไออาร์พีซี จากัด ส่วนก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จะผ่านกระบวนการผลิต
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและจะถูกขายให้แก่ ปตท. เพื่อส่งต่อให้ กฟผ. เป็นเชื้อเพลิงสาหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
ส่วนหนึ่ง และเพื่อผลิต NGV อีกส่วนหนึง่
ในปี 2557 โครงการได้เจาะหลุมสารวจและหลุมประเมินผล รวมทั้งหลุมผลิตเพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่อง และได้ดาเนินงานการสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติเพิ่มเติมที่แหล่งสิรกิ ิติ์ (Sirikit Main)
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และแหล่งสาระบบ (Sarabop) รวมทั้งมีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีก่ าร
ผลิตเดิม และแหล่งผลิตใหม่อนื่ ๆ อาทิเช่น แหล่งบึงช้าง ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของ
น้ามันดิบที่ 27,828 บาร์เรลต่อวัน ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 27 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
(ประมาณ 5,149 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ที่ 256 เมตริกตันต่อวัน (ประมาณ 2,123 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) โดยโครงการสามารถรักษา
อัตราการผลิตอยู่ที่ระดับนี้ เป็นผลจากการเจาะหลุมผลิตใหม่ รวมถึงการทา Artificial lift และ Waterflooding
โครงกำรพีทีทีอีพี 1
โครงการพีทีทีอีพี 1 ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม ปตท.สผ.อ. บริษัทมีสัดส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 100 ในโครงการและเป็นผู้ดาเนินการ โดยน้ามันดิบที่ผลิตจากโครงการจะถูกขนส่งไปยัง
โรงกลั่นบางจาก
ในปี 2557 โครงการสามารถเพิ่มอัตราการผลิตน้ามันดิบจากการทา Pilot Enhanced
Oil Recovery ที่แหล่งอู่ทอง โดยมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบเท่ากับ 268 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรบี 6/27
โครงการบี 6/27 ตั้งอยู่ในอ่าวไทย ห่างจากชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร บริษทั มีสัดส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 60 ในสัมปทานและเป็นผู้ดาเนินการ โดยในปี 2552 โครงการได้ทาการศึกษาและสารวจ
เบื้องต้นใหม่อีกครั้ง หลังจากโครงการได้หยุดการผลิตน้ามันดิบในแหล่งดังกล่าวในปี 2550 เนื่องจากอัตรา
การผลิตลดลง
ในปี 2557 โครงการได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมสารวจ NKW-N01 โดยไม่พบศักยภาพเชิง
พาณิชย์ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดาเนินการศึกษาธรณีวิทยาปิโตรเลียม
โครงกำรอำทิตย์
โครงการอาทิตย์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวไทย บริษทั มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80 และ
เป็นผู้ดาเนินการ ในช่วงปี 2553-2554 โครงการได้ทาการประเมินปริมาณสารองใหม่ตามข้อกาหนดใน
สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ระดับอัตราการผลิตได้รบั การทบทวนตามข้อมูลปริมาณสารองใหม่และความสามารถ
ในการผลิต และได้มีการปรับระดับอัตราการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณสารอง ทั้งนี้ เพื่อยืดระยะการผลิต
ที่สม่าเสมอให้ยาวออกไป โดยมีอัตราการผลิตใหม่ที่ 220 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึง่ ได้รับความเห็นชอบ
จาก ปตท. และมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 30 ธันวาคม 2554
ในปี 2557 โครงการมีกิจกรรมการสารวจและพันนาอย่างต่อเนื่อง โครงการได้เจาะหลุม
ประเมินผลทั้งหมด 7 หลุม และหลุมผลิตทั้งหมด 61 หลุม และดาเนินการก่อสร้างและติดตั้งแท่นผลิต ท่อส่งก๊าซ
เพื่อรักษาระดับการผลิต โดยมีปริมาณการขายโดยเฉลีย่ ของก๊าซธรรมชาติที่ 218 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน (ประมาณ
33,972 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 9,456 บาร์เรลต่อวัน
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โครงกำรจี 8/50
ตั้งอยู่ติดกับพื้นทีท่ างด้านเหนือของแปลงสัมปทานอาทิตย์ บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 80 และเป็นผู้ดาเนินการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้อนุมัติพื้นที่ผลิตพร้อมแผนพันนาในเดือนมีนาคม
2555 ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการพันนาการผลิตผ่านแท่นผลิตกลางของโครงการอาทิตย์ โดยคาดว่าจะ
สามารถเริ่มผลิตได้ในปี 2559
โครงกำรแอล 22/43
โครงการแอล 22/43 ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร โดยบริษัทมีสัดส่วนการ
ร่วมทุนร้อยละ 100 และผู้ดาเนินการโครงการ โดยในปี 2557 โครงการได้เจาะหลุมสารวจเพิ่มเติมในแหล่งวังไผ่สูง
และดาเนินงานการสารวจคลืน่ ไหวสะเทือนแบบ 3 มิติเพิ่มเติม และได้ดาเนินการผลิตจากวังไผ่สูงเอแล้ว
โครงกำรแอล 53/43 และ แอล 54/43
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 ตั้งอยู่ที่จงั หวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง โดยบริษทั มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และผู้ดาเนินการโครงการ
โดยโครงการได้ดาเนินการผลิตตัง้ แต่ปี 2553 ซึ่งน้ามันดิบที่ผลิตได้ทงั้ หมดถูกจาหน่ายให้แก่โรงกลัน่ บางจาก
ในปี 2557 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบที่ 125 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรแอล 28/48
โครงการแอล 28/48 มี พื้น ที่ครอบคลุมจังหวัดชัย ภูมิ จังหวัดขอนแก่ น และจังหวั ด
อุดรธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยบริษัท มีสัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ 70 และ
ผู้ดาเนินการโครงการ โดยในปี 2557 โครงการได้ดาเนินการศึกษาทางธรณีวิทยา และประเมิน ศักยภาพ
ปิโตรเลียมในบริเวณโครงสร้างรัตนะ
โครงกำรอี 5
โครงการอี 5 ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 20 โดยมี
ExxonMobil เป็นผู้ดาเนินการ โครงการเริ่มดาเนินการผลิตตัง้ แต่ปลายปี 2533 โดยก๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่ผลิต
จากโครงการ อี 5 จะถูกขายให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว
โดย ปตท. จะทาการขนส่งไปยังโรงผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. โดยในปี 2557 โครงการมีปริมาณการขายโดย
เฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 12 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 1,911 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรคอนแทร็ค 3
โครงการคอนแทร็ค 3 (รวมถึงแปลง จี 6/50 ซึ่งยังอยูใ่ นระยะสารวจ) ตั้งอยูน่ อกชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยทีจ่ ังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 5 โดยมี Chevron เป็นผู้ดาเนินการ
โดยก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสททั้งหมดที่ผลิตจากโครงการจะถูกขายให้แก่ ปตท. ตามสัญญาซื้อขาย
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ก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทระยะยาว ซึ่งในปี 2557 โครงการได้เจาะหลุมพันนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา
ระดับการผลิต โดยโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลีย่ ของก๊าซธรรมชาติที่ 606 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
(ประมาณ 99,140 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบที่ 21,231 บาร์เรล
ต่อวัน และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 16,897 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรคอนแทร็ค 4
โครงการคอนแทร็ค 4 (รวมถึงแปลง จี 7/50 ซึ่งยังอยูใ่ นระยะสารวจ)ตัง้ อยู่นอกชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยทีจ่ ังหวัดสงขลา บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 60 (เดิมร้อยละ 45) โดย Chevron เป็น
ผู้ดาเนินการโครงการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าว เกิดจากที่ ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อบริษัทย่อยของ
บริษัท Hess Corporation ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา อนึ่ง ก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสททัง้ หมดของ
โครงการที่ผลิตจะถูกขายให้แก่ ปตท. ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทระยะยาว
ในปี 2557 โครงการได้เจาะหลุมสารวจและหลุมพันนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา
ระดับการผลิต อีกทั้งเสร็จสิน้ การดาเนินการออกแบบทางวิศวกรรม (Front End Engineering Design หรือ
FEED) สาหรับสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ (Facilities) เพื่อรองรับการพันนาแหล่งอุบล ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ามันที่
มีศักยภาพในอนาคต ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 374 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
(ประมาณ 62,654 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 17,415
บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรจี 4/43
โครงการจี 4/43 ตั้งอยู่ในอ่าวไทย บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 21.375 โดยมี
Chevron เป็นผู้ดาเนินการ โครงการมีสัญญาซื้อขายก๊าซระยะยาวกับ ปตท. และมีสัญญาซื้อขายน้ามันดิบ
แบบตลาดจรกับผู้ซื้อน้ามันดิบรายอืน่ ๆ ด้วย ซึ่งในปี 2557 โครงการได้เจาะหลุมสารวจและหลุมพันนา
อย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการขายโดยเฉลีย่ ของน้ามันดิบที่ 6,478 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขาย
โดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 4 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 761 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรสินภูฮ่อม (อีย-ู 1 และอี 5 เหนือ)
โครงการสินภูฮ่อมตั้งอยู่ทจี่ ังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น บริษทั มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 55
(เดิมร้อยละ 20) และเป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าว เกิดจากที่ ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อ
บริษัทย่อยของบริษัท Hess Corporation ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา อนึ่ง โครงการมีสัญญาซื้อขาย
ก๊าซระยะยาวกับ ปตท.
ในปี 2557 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 106 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน (ประมาณ 17,346 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่
415 บาร์เรลต่อวัน
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โครงกำรบี 8/32 และ 9 เอ
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดชุมพร บริษัทมีสัดส่วน
การร่วมทุนเท่ากับร้อยละ 25 โดยมี Chevron เป็นผู้ดาเนินการโครงการ โครงการมีสญ
ั ญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
ระยะยาวกับ ปตท. และมีสัญญาซื้อขายน้ามันดิบแบบตลาดจรกับผู้ซื้อน้ามันดิบรายอื่น ๆ ด้วย
ในปี 2557 โครงการได้เจาะหลุมพันนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดาเนินการทา Waterflood
เพื่อเพิ่มศักยภาพและรักษาระดับการผลิตน้ามัน โดยโครงการมีปริมาณการขายน้ามันดิบโดยเฉลี่ยที่ 27,985
บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 93 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน (ประมาณ 17,194
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรจี 4/48
โครงการ จี 4/48 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทีจ่ ังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทมีสัดส่วน
การร่วมทุนในโครงการ จี 4/48 เท่ากับร้อยละ 5.0 โดยมี Chevron เป็นผู้ดาเนินการโครงการ
ในปี 2557 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติ 9 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
(ประมาณ 1,528 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบ 1,729 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรในพืนที่คำบเกี่ยว
โครงกำรจี 9/43
ตั้งอยูใ่ นอ่าวไทย โดยบริษัทมีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการโครงการ
ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการระงับการดาเนินการ เพื่อรอข้อยุติในเรื่องความขัดแย้งทางเขตแดน
ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา
โครงกำรพืนที่พัฒนำร่วมไทย-มำเลเซีย บี 17
ในปี 2537 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (ปตท.สผ.อ.) (บริษัทย่อยที่
ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 100) ได้ทาสัญญาร่วมดาเนินการ (Joint Operating Agreement หรือ JOA) กับ
Carigali ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PETRONAS (บริษัทน้ามันแห่งประเทศมาเลเซีย) และได้จัดตัง้ บริษทั
Carigali PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. เพื่อทาการสารวจและพันนา แปลงสัมปทาน บี 17
และซี 19 ทั้งนี้ ปตท.สผ.อ. มีสัดส่วนการร่วมทุนเท่ากับร้อยละ 50 ต่อมา Carigali ได้โอนสัดส่วนการร่วมทุน
ของตนทั้งหมดให้แก่ PC JDA Ltd. โดย ปตท.สผ.อ. และ PC JDA Ltd. รวมถึงองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียได้
ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตสาหรับสิทธิในการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสัมปทานนี้ โดยจะมี
การแบ่งผลผลิตใด ๆ ที่ผลิตได้ร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาและองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ต่อมา ปตท.สผ.อ.
และ PC JDA Ltd. รวมถึงองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ได้ทาสัญญาขายก๊าซธรรมชาติทจี่ ะผลิตจากโครงการ
พื้นที่พันนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ให้แก่ ปตท.
ส่วนที่ 1 หน้า 16

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ในปี 2557 โครงการได้มีปริมาณการขายเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติ 332 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน (ประมาณ 53,049 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายเฉลีย่ ของคอนเดนเสท
8,413 บาร์เรลต่อวัน
2) โครงกำรต่ำงประเทศ ปตท.สผ. มีโครงการในต่างประเทศจานวน 26 โครงการ โดย
แบ่งออกตามภูมิภาค ดังนี้
2.1) โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้ านวน 15 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีการดาเนินกิจกรรม
ที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 3
โครงการเมียนมาร์เอ็ม 3 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ โดยบริษทั มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็นผู้ดาเนินการโครงการ ในปี 2556 โครงการ
ได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมประเมินผล ทั้งสิ้นจานวน 4 หลุม โดยพบก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท
ปัจจุบนั โครงการอยู่ในระหว่างการเจาะหลุมประเมินผลเพิ่มเติมจานวน 6 หลุมตาม
แผนงานที่วางไว้ โดยได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ไตรมาส 3 ที่ผา่ นมา คาดว่าจะเสร็จสิน้ ภายในครึง่ ปีแรกของปี 2558
โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 11
โครงการเมียนมาร์เอ็ม 11 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ โดยบริษทั มีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 52.9412 (เดิมร้อยละ 45) และเป็นผู้ดาเนินการโครงการ
ปัจจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการประเมินศักยภาพในพื้นที่อื่นเพิม่ เติม เพื่อวางแนวทาง
การดาเนินงานต่อไป หลังจากได้เสร็จสิน้ การเจาะหลุมสารวจน้าลึก Manizawta-1 (MNZ-1) ซึ่งไม่พบ
ปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้อนุมัติการขยาย
ระยะเวลาสารวจจากเดือนตุลาคม 2557 ออกไปอีก 2 ปี 6 เดือน โดยบริษทั JX Nippon Oil & Gas
Exploration (Myanmar) Limited (JX Myanmar) ได้ขอถอนตัวจากการร่วมทุน และทาให้มกี ารปรับเปลี่ยน
สัดส่วนการลงทุนของบริษัทจากเดิมร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 52.9412 ร่วมกับบริษัท TOTAL E&P Myanmar
(TEPM) ซึ่งเปลีย่ นสัดส่วนการลงทุนจากเดิมร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 47.0588 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2557
โครงกำรซอติกำ้
โครงการซอติก้า ตัง้ อยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ โดยบริษัทมีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80.0 และเป็นผูด้ าเนินการ และหน่วยงานรัฐบาลที่กากับ
ดูแลกิจการการสารวจและผลิตปิโตรเลียมของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ (Myanma Oil and Gas Enterprise
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หรือ MOGE) มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 20.0 ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าทาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติซงึ่ มีอายุ
สัญญา 30 ปีกับ ปตท. และ MOGE โดยระบุปริมาณการซื้อขายก๊าซธรรมชาติรวม 300 ล้านลูกบาศก์ฟตุ
ต่อวัน ซึ่งจะส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่ ปตท. เพื่อใช้ภายในประเทศไทย และ MOGE เพื่อใช้ภายในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่ประมาณ 240 และ 60 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตามลาดับ ในการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติจากโครงการซอติก้ามายังประเทศไทยนั้น บริษัทและผู้ร่วมทุนได้ก่อสร้าง ดาเนินการวางท่อ
ส่งบนบกและท่อส่งนอกชายฝั่งจากโครงการซอติก้าไปยังชายแดนประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษทั Andaman
Transportation Limited (ATL)
ในปี 2557 โครงการได้เริ่มส่งก๊าซธรรมชาติให้กับ MOGE และขายให้แก่ ปตท.
ตั้งแต่เดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ตามลาดับ โดยโครงการสามารถรักษาปริมาณการผลิตได้คงที่
และตามเป้าหมาย ซึ่งมีปริมาณการขายรวมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 311 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ
46,520 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
นอกจากนี้ โครงการอยูร่ ะหว่างการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเพิ่มเติม เพื่อรักษาระดับ
การผลิต สาหรับแผนในการเพิ่มปริมาณสารองปิโตรเลียมและรักษาระดับการผลิตในระยะยาว โครงการอยู่
ระหว่างการเจาะหลุมประเมินผล จานวนประมาณ 10 หลุม โดยได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ไตรมาส 3 ที่ผ่านมา
และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2558
โครงกำรยำดำนำ
โครงการยาดานาเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในอ่าวเมาะตะมะ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยบริษทั มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 25.5 โดยมี Total E&P Myanmar (TEPM)
เป็นผู้ดาเนินการ ทัง้ นี้ ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากโครงการถูกขายให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay
ตามสัญญาซื้อขายก๊าซมีระยะเวลา 30 ปี และบางส่วนขายให้แก่ MOGE เพื่อใช้ภายในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากโครงการยาดานามายังประเทศไทยนั้น บริษัทและผู้ร่วมทุน
ได้ก่อสร้างและดาเนินการวางท่อส่งบนบกและท่อส่งนอกชายฝั่งจากโครงการยาดานาไปยังชายแดนประเทศไทย
ภายใต้ชื่อ Moattama Gas Transportation Company (MGTC) ต่อมา ปตท. ได้ดาเนินการวางท่อส่งบนบก
จากชายแดนประเทศไทยไปยังโรงผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ในจังหวัดราชบุรี
ในปี 2557 โครงการได้ดาเนินการสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติในบริเวณ
ตะวันออกของแหล่งยาดานาต่อเนื่องจากแปลงเอ็ม 3 เพื่อศึกษาศักยภาพของปิโตรเลียม โดยโครงการมีแผนที่
จะเจาะหลุมสารวจจานวน 3 หลุมในบริเวณดังกล่าวในช่วงต้นปี 2559 และมีแผนที่จะเจาะหลุมสารวจจานวน
1 หลุมในปี 2558 ในพื้นที่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของแปลงเอ็ม 6 ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ย
ของก๊าซธรรมชาติที่ 757 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 91,053 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) โดย
ส่งขายให้กับ ปตท. 570 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และส่งขายให้กับ MOGE 187 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
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โครงกำรเยตำกุน
โครงการเยตากุนเป็นโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท ตั้งอยู่ในอ่าวเมาะตะมะ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 19.3 โดยมี PC Myanmar (Hong Kong)
Limited เป็นผู้ดาเนินการ ทั้งนี้ ก๊าซธรรมชาติจากโครงการเยตากุนถูกขายให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay
ตามสัญญาซื้อขายก๊าซมีระยะเวลา 30 ปี ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากโครงการเยตากุนมายังประเทศไทยนั้น
บริษัทและผู้ร่วมทุนได้ก่อสร้าง ดาเนินการวางท่อส่งนอกชายฝั่งและท่อส่งบนบก (ขนานไปกับท่อส่งของโครงการ
ยาดานา) จากโครงการไปยังชายแดนประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Taninthayi Pipeline Company (TPC)
ในปี 2557 โครงการได้ดาเนินการพันนาแหล่งก๊าซธรรมชาติเยตากุนเหนือ เพื่อรักษา
ระดับการผลิตให้เป็นไปตามสัญญา และได้มีการเจาะหลุมสารวจจานวน 1 หลุม แต่พบก๊าซธรรมชาติใน
ปริมาณที่ค่อนข้างต่า โดยโครงการมีแผนที่จะเจาะหลุมผลิต (Infill Well) เพิ่มอีกจานวน 3 หลุม โดยจะเริ่มเจาะ
ในปลายปี 2558 ทั้งนี้ โครงการปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทในปี 2557
โดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติเท่ากับ 343 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 56,575 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน) และคอนเดนเสท 7,930 บาร์เรลต่อวัน ตามลาดับ
โครงกำรเมียนมำร์ พีเอสซี จี และอีพี 2
โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี2 ซึ่งเป็นโครงการบนบก สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ บริษทั มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 90 และเป็นผู้ดาเนินการ ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่าง
การศึกษาโครงสร้างทางธรณีวทิ ยาและเจาะหลุมสารวจหลุมแรก จากแผนการเจาะหลุมสารวจทัง้ สิ้นจานวน 4 หลุม
โครงกำรเมียนมำร์ MD-7 และ MD-8
โครงการเมียนมาร์ MD-7 และ MD-8 ตั้งอยูใ่ นทะเลลึก อ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยบริษทั มีสัดส่วนในการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการ ปัจจุบนั อยู่ระหว่าง
การดาเนินงานสารวจคลืน่ ไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ เพื่อศึกษาโครงสร้างธรณีวทิ ยาและวางแผนการสารวจ
ในลาดับถัดไป
โครงกำรเมียนมำร์ เอ็มโอจีอี 3
โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3 ซึ่งเป็นโครงการบนบก สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ บริษัทมีสัดส่วนในการร่วมทุนร้อยละ 85 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัท
PTTEP South Asia Limited หรือ PTTEP SA (บริษทั ย่อยของ ปตท.สผ.) ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต (Production Sharing Contract) กับ MOGE เพื่อรับสิทธิในการดาเนินการสารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(Environmental Impact Assessment หรือ EIA) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2558
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โครงกำรเวียดนำม 9-2
โครงการเวียดนาม 9-2 ตั้งอยู่นอกชายฝัง่ ทะเล ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 25 โครงการได้เริ่มการผลิตครั้งแรกในปี 2551
โดยน้ามันดิบที่ผลิตได้ถกู จาหน่ายให้กบั โรงกลั่นภายในประเทศ ในส่วนก๊าซธรรมชาติขายให้แก่ Vietnam
Oil and Gas Group ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อใช้ภายในประเทศ
ในปี 2557 โครงการมีปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบทีป่ ระมาณ 5,765
บาร์เรลต่อวัน และมีปริมาณการขายเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 15 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 3,163
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรเวียดนำม 16-1
โครงการเวียดนาม 16-1 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 28.5 โดยมี Hoang-Long Joint Operating Company เป็นผู้ดาเนินการ
โครงการได้เริ่มการผลิตครั้งแรกในปี 2554 โดยน้ามันดิบที่ผลิตได้ถูกจาหน่ายให้กับโรงกลัน่ ภายในประเทศ
และส่งออกโดยผ่านการประมูล ในส่วนก๊าซธรรมชาติถกู จาหน่ายให้แก่ Vietnam Oil and Gas Group ซึ่ง
เป็นรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อใช้ภายในประเทศ
ในปี 2557 โครงการประสบความสาเร็จในการเจาะหลุมประเมินผลในบริเวณ
H5 ซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้ของแหล่งเทจั๊กจั๋ง (Te GIac Trang Field หรือ TGT) เพื่อรักษาระดับการผลิตและได้เตรียมการ
ติดตั้งแท่นผลิตเพื่อรองรับการผลิตจากพื้นที่ดังกล่าว โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ภายในปี 2558 ทั้งนี้ โครงการมี
ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบที่ประมาณ 34,200 บาร์เรลต่อวัน และมีปริมาณการขายเฉลี่ยของก๊าซ
ธรรมชาติที่ประมาณ 26 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 5,516 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรเวียดนำม บี และ 48/95 และโครงกำรเวียดนำม 52/97
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 ตั้งอยู่นอก
ชายฝั่งทะเลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บริษัทมีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 8.5 และร้อยละ 7.0 ตามลาดับ
โดยมี Chevron เป็นผู้ดาเนินการ และในปี 2557 โครงการอยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
รวมถึงข้อตกลงเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ กับ PetroVietnam (PVN)
โครงกำรอินโดนีเซีย มำลุนด้ำ
โครงการอินโดนีเซีย มาลุนด้า ตั้งอยูใ่ นช่องแคบมากัสซาร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยโครงการได้รับสิทธิในการสารวจปี 2553
ปัจจุบนั โครงการอยูใ่ นระยะเวลาการสารวจขัน้ ต้น ซึ่งอยู่ระหว่างทาการศึกษาด้านธรณีวทิ ยาเพิ่มเติม เพื่อพิสจู น์
ศักยภาพปิโตรเลียม
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โครงกำรอินโดนีเซีย เซำท์ มำนด้ำร์
โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์ ตั้งอยู่ในช่องแคบมากัสซาร์ นอกชายฝั่งทะเล
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริษัทมีสดั ส่วนการลงทุนใหม่เป็นร้อยละ 50.75 (เดิมร้อยละ 34) และเป็นผู้ดาเนินการ
โครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอินโดนีเซียในการโอนสัดส่วนการลงทุน
แบบ Pro-Rata จากบริษทั Talisman โดยในปี 2557 โครงการอยู่ระหว่างทาการศึกษาด้านธรณีวทิ ยา
เพิ่มเติม เพื่อพิสูจน์ศักยภาพปิโตรเลียม
โครงกำรนำทูน่ำ ซี เอ
โครงการนาทูน่า ซี เอ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทะเล Natuna สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โดยในปี 2556 บริษัท PTTEP NH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นร่วมกันกับ
บริษัท Pertamina Hulu Energy ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Pertamina ในอัตราส่วนร้อยละ 50:50 เพื่อเข้าซื้อ
บริษัทย่อยของบริษัท Hess Corporation ซึ่งถือสัดส่วนร้อยละ 23 ในโครงการดังกล่าว ทาให้ ปตท.สผ. มี
สัดส่วนการร่วมทุนในโครงการร้อยละ 11.5 ซึ่งมี Premier Oil เป็นผู้ดาเนินการ
ในปี 2557 โครงการได้ติดตั้งแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม จานวน 1 แท่น และ
อยู่ระหว่างดาเนินการเจาะหลุมพันนา จานวน 3 หลุม เพื่อเพิ่มกาลังการผลิต ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขาย
โดยเฉลีย่ ของก๊าซธรรมชาติที่ 219 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 38,518 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทเฉลี่ยที่ 1,479 บาร์เรลต่อวัน
2.2) โครงกำรในแอฟริกำและตะวันออกกลำง ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้
จานวน 7 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ใน ประเทศโอมาน ประเทศแอลจีเรีย สาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐเคนยา
โดยมีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญดังนี้
โครงกำรโอมำน 44
โครงการโอมาน 44 ซึ่งตั้งอยูบ่ นบกห่างจากกรุงมัสกัต ประเทศโอมานไปทาง
ตะวันตก บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ100 และเป็นผู้ดาเนินการ โครงการเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติและ
คอนเดนเสทในแหล่ง Shams ตั้งแต่ปี 2550 โดยโครงการมีสัญญาซื้อขายก๊าซระยะยาวกับกระทรวงน้ามัน
และก๊าซธรรมชาติของประเทศโอมาน
ในปี 2557 โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการเจาะหลุมสารวจและหลุมผลิตเพิ่มเติม
เพื่อรักษาอัตราการผลิตและประเมินศักยภาพทางปิโตรเลียมทางด้านตะวันตกของโครงการ ทั้งนี้ โครงการ
มีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติโดยที่ 27 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 5,004 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 2,165 บาร์เรลต่อวัน
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โครงกำรแอลจีเรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของประเทศ
แอลจีเรีย โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 24.5 และผู้ดาเนินการโครงการ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่าง
การสารวจระยะเวลาที่ 2 (Second Drilling campaign) โดยในปี 2557 โครงการได้ดาเนินการสารวจคลืน่
ไหวสะเทือนแบบสองมิติและแบบสามมิติ และมีแผนเจาะหลุมสารวจและหลุมประเมินผลทั้งสิน้ 5 หลุม
โดยได้เริ่มดาเนินการเจาะหลุมสารวจและหลุมประเมินผลแล้วในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา
โครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของประเทศ
แอลจีเรีย โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 35 และ Groupement Bir Seba Joint Operating Company
เป็นผูด้ าเนินการโครงการ โดยในปี 2557 อยู่ระหว่างการก่อสร้างกระบวนการผลิตและระบบท่อขนส่ง ซึ่งคาดว่า
จะสามารถเริ่มการผลิตได้ภายในครึง่ ปีหลังของปี 2558 ด้วยกาลังการผลิตประมาณ 20,000 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรโมซัมบิก โรวูมำ ออฟชอร์ แอเรีย วัน
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของสาธารณรัฐโมซัมบิก บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 8.5 และมี Anadarko
เป็นผู้ดาเนินการ ทั้งนี้ ปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติที่คน้ พบในแปลงสัมปทานดังกล่าว มีกว่า 70 ล้านล้าน
ลูกบาศก์ฟุต
โครงการมีแผนการเจาะหลุมสารวจและประเมินทั้งสิน้ จานวน 6 หลุม เพื่อค้นหา
และประเมินศักยภาพเพิ่มเติม โดยในปี 2557 โครงการได้เสร็จสิน้ การเจาะหลุมสารวจและประเมินจานวน
5 หลุม ซึ่งหลุมสารวจ Tubarao Tigre-1 ประสบความสาเร็จในการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม ทั้งนี้
โครงการได้เริ่มดาเนินการเจาะหลุมประเมิน Tubarao Tigre-2 ในไตรมาส 4 ปี 2557 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 1 ปี 2558
ในส่วนของการพันนาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โครงการได้ดาเนินการตาม
แผนการพันนาทางวิศวกรรมพื้นที่ก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Engineering and Construction
Development) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการคาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตและขาย LNG ครั้งแรกได้ในปี 2562
โครงกำรโมซัมบิก โรวูมำ ออนชอร์
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร์ ตั้งอยู่บนบกทางเหนือของสาธารณรัฐโมซัมบิก
บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 10 ในแปลงสัมปทานบนบกของแปลงโรวูมา โดยมี Anadarko เป็นผู้ดาเนินการ
โครงการ โดยโครงการมีแผนการเจาะหลุมสารวจจานวน 2 หลุม และในปี 2557 โครงการได้เสร็จสิ้น
การเจาะหลุมสารวจจานวน 1 หลุม คือ Tembo-1 ซึ่งอยูร่ ะหว่างการประเมินผลศักยภาพเชิงพาณิชย์ โครงการ
ได้เริ่มดาเนินการเจาะหลุมสารวจ Kifaru-1 ตั้งแต่ในปลายปี 2557 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2558
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โครงกำรเคนยำ แอล 10 เอ
โครงการเคนยา แอล 10 เอ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของสาธารณรัฐเคนยา บริษัทมี
สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 31.25 และมี BG เป็นผู้ดาเนินการ
ในปี 2557 โครงการได้เสร็จสิน้ การเจาะหลุมสารวจ Sunbird-1 โดยไม่พบ
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันอยูใ่ นระหว่างการศึกษาผลที่ได้จากการเจาะหลุมดังกล่าว เพื่อทีจ่ ะนาผล
ของการสารวจไปใช้ประโยชน์ทางธรณีวทิ ยาต่อไป
สาหรับโครงการเคนยา แอล 10 บี ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของสาธารณรัฐเคนยา
บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 15 และมี BG เป็นผูด้ าเนินการ ปัจจุบัน ปตท.สผ. ได้ยุติการลงทุนใน
โครงการดังกล่าว โดยได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเคนยา และได้โอนสัดส่วนการลงทุน
ทั้งหมดให้กบั ทางผู้ลงทุนรายที่เหลือในเดือนพฤษภาคม 2557
โครงกำรเคนยำ แอล 5 ,แอล 7 ,แอล 11 เอ ,แอล 11 บี และแอล 12
โครงการเคนยา แอล 5, แอล 7, แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12 ตั้งอยู่นอกชายฝั่ง
ประเทศเคนยา บริษทั มีสัดส่วนการร่วมทุนในโครงการร้อยละ 10 และมี Anadarko เป็นผู้ดาเนินการ ในปี 2557
โครงการอยู่ระหว่างการดาเนินการศึกษาข้อมูลทางธรณีวทิ ยาและธรณีฟิสกิ ส์ เพื่อกาหนดตาแหน่งการเจาะ
หลุมสารวจจานวน 1 หลุม โดยมีแผนในการเจาะหลุมดังกล่าวในปี 2558
2.3) โครงกำรในออสตรำเลเชีย ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จานวน 1 โครงการ
ประกอบด้วยแปลงสัมปทานทั้งสิน้ 15 แปลง ซึง่ ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย มีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย
ในปี 2552 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Coogee Resources Limited ซึ่ง
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น PTTEP Australasia Pty Ltd (“PTTEP AA”) โดยมีแปลงสัมปทานที่อยู่ระหว่างการ
สารวจ พันนาและผลิตในทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันบริษัทถือสัมปทานทั้งสิ้น 15 แปลง โดยมี
2 แหล่งหลัก ๆ ได้แก่ แหล่งมอนทารา ซึ่งอยู่ระหว่างการผลิต และแหล่งแคช เมเปิล ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการพันนา นอกจากนั้น แปลงสัมปทานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการสารวจ
แหล่งมอนทำรำ
ตั้งอยู่ในทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลีย โครงการได้เริ่มการผลิตครั้งแรกในปี 2556
ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยในปี 2557 อยู่ที่ประมาณ 18,000 บาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ ในส่วนการดาเนินการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั ประกันภัยนัน้ นับตัง้ แต่เกิดเหตุการณ์ฯ จนถึงสิน้ ปี 2557 บริษัทได้รับ
ค่าสินไหมทดแทนทัง้ สิ้น 244 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาหรับการเรียกร้องค่าชดเชยจากเหตุการณ์น้ามันรั่วไหล
จากแหล่งมอนทาราโดยรัฐบาลอินโดนีเซียนั้น บริษัทพร้อมเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยยึดหลักการที่จะ
พิสูจน์หลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใช้วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ต่อไป
ส่วนที่ 1 หน้า 23

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

แหล่งแคช เมเปิล
ในปี 2557 ได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมสารวจ Maple-East โดยไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์
ปัจจุบนั อยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ พร้อมทั้งการออกแบบทางด้านวิศวกรรมการผลิต
รวมถึงวิเคราะห์ศกั ยภาพเชิงพาณิชย์และทางเลือกในการพันนาแหล่งดังกล่าว
สาหรับแปลงสัมปทานอื่น ๆ ซึ่งบริษัทได้ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ถึง
ร้อยละ 100 ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟีสิกส์ เพื่อยืนยันถึงศักยภาพปิโตรเลียม
ทั้งนี้ บริษัทได้คนื สิทธิในแปลงสัมปทำนเอซี/พี 4 (AC/P4) โดยได้รับการอนุมัติเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วจาก
รัฐบาลออสเตรเลียในเดือนตุลาคม 2557 หลังจากที่โครงการเสร็จสิน้ การเจาะหลุมสารวจ Dillon South-1
ซึ่งไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์
2.4) โครงกำรในอเมริกำเหนือ ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จานวน 3 โครงการ
ซึ่งตั้งอยูใ่ น ประเทศแคนาดา และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยมีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญดังนี้
โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ (เดิมชื่อโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี)
ซึ่งตั้งอยูใ่ นแคว้นอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา ในปี 2554 PTTEP CA ซึ่งเป็นบริษทั ย่อยของบริษัท
ถือสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 40 ในโครงการ โดย Statoil Canada Limited (SCL) ถือสัดส่วนร้อยละ 60
และเป็นผู้ดาเนินการ ประกอบด้วย 5 พื้นทีห่ ลัก ได้แก่ Leismer, Corner, Thornbury, Hangingstone และ
South Leismer ในปี 2557 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้เสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนทรัพย์สนิ
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน Partnership Units Redemption Agreement (PURA) ร่วมกับบริษัท Statoil
Canada Limited (SCL) ส่งผลให้บริษัท PTTEP CA ถือสัดส่วนร้อยละ 100 และเป็นผูด้ าเนินการในแหล่ง
Thornbury, Hangingstone และ South Leismer พร้อมทัง้ ได้รับเงินสดประมาณ 419 ล้านดอลลาร์สรอ.
ปัจจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการเจาะสารวจ Winter Delineation Campaign (WDC)
และศึกษาแนวทางในการพันนา (Development Plan) ซึ่งรวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น (Pre-FEED)
สาหรับโครงการThornbury Phase 1
โครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1
โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝั่งทาง
ตะวันออกของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ในเดือนเมษายน ปี 2557 บริษัท PTTEP Brazil Investments in Oil
and Gas Exploration and Production Limitada (PTTEP BL) บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้เข้าร่วมทุน
สัดส่วนร้อยละ 25 และมี BG Brasil ผู้ดาเนินการ โครงการประกอบด้วยแปลงสารวจ BAR-M-215, BAR-M-217,
BAR-M-252 และ BAR-M-254 ซึ่งได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลใน
เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยในปี 2557 โครงการได้ดาเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อ
เตรียมการสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดาเนินการในไตรมาส 2 ปี 2558
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โครงกำรบรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่ง
ทางตะวันออกของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ในเดือนกันยายนปี 2557 PTTEP BL ได้เข้าร่วมทุนในแปลง
สัมปทาน BM-ES-23 มีสัดส่วนร้อยละ 20 และมี Petrobras ผู้ดาเนินการ ซึ่งได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการ
จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยในปี 2557 โครงการได้มีการเจาะ
หลุมสารวจและประเมินผลจานวน 2 หลุม พบน้ามันดิบจานวน 1 หลุม สาหรับปี 2558 โครงการมีแผนการ
เจาะสารวจเพิ่มเติมจานวน 2 หลุม
โครงกำรที่คืนสิทธิในปี 2557
โครงกำรอินโดนีเซีย เซำท์ ซำกำรี
โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ ซาการี ตั้งอยูใ่ นช่องแคบมากัสซาร์ นอกชายฝัง่ ทะเล
ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 20 โดยมี
Talisman เป็นผู้ดาเนินการ อย่างไรก็ตาม จากการสารวจและศึกษาทางธรณีวิทยาที่ผ่านมา พบว่าโครงการ
มีศักยภาพปิโตรเลียมจากัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 โครงการได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก
รัฐบาลอินโดนีเซียในการคืนสิทธิการลงทุน
โครงกำรนิวซีแลนด์ เกรทเซำธ์
โครงการนิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์ ตั้งอยู่ที่แอ่งเกรทเซาธ์ ประเทศนิวซีแลนด์ บริษทั มี
สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 18 โดยมี Shell เป็นผู้ดาเนินการ
อย่างไรก็ตาม จากการสารวจและศึกษาทางธรณีวิทยาทีผ่ ่านมา พบว่าโครงการ
มีศักยภาพปิโตรเลียมจากัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 โครงการได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก
รัฐบาลนิวซีแลนด์การคืนสิทธิการลงทุน
โครงกำรอินโดนีเซีย เซไม ทู
โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
เกาะปาปัวตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย บริษทั มีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 28.3 โดยมี Murphy Oil เป็นผู้ดาเนินการ
โครงการได้ดาเนินการเจาะหลุมสารวจจานวน 2 หลุมในพื้นที่น้าตื้น เพื่อประเมิน
ศักยภาพของโครงการ อย่างไรก็ตาม จากการสารวจและศึกษาทางธรณีวิทยาที่ผ่านมา พบว่า โครงการมี
ศักยภาพปิโตรเลียมจากัด ขณะนี้โครงการได้ยื่นหนังสือแจ้งการคืนสิทธิการลงทุนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่
ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอหนังสืออนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
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โครงกำรอินโดนีเซีย ซำดัง
โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง ตั้งอยูใ่ นช่องแคบมากัสซาร์ นอกชายฝั่งทะเลด้าน
ตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย บริษทั มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 30 โดยมี Talisman
เป็นผู้ดาเนินการ อย่างไรก็ตาม จากการสารวจและศึกษาทางธรณีวิทยาที่ผ่านมา พบว่าโครงการมีศกั ยภาพ
ปิโตรเลียมจากัด ขณะนี้โครงการได้ยนื่ หนังสือแจ้งการคืนสิทธิการลงทุนตั้งแต่เดือนมิถนุ ายน 2556 ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
โครงกำรเอ 4/48 และ เอ 5/48
แปลงเอ 4/48 และเอ 5/48 ตั้งอยู่ในทะเลน้าลึกของทะเลอันดามัน ทางตะวันตก
ของประเทศไทย ปตท.สผ.อ. มีสัดส่วนการร่วมทุนเท่ากับร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการ
โครงการได้เสร็จสิ้นการศึกษาทางธรณีวิทยาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม จากการสารวจ
และศึกษาทางธรณีวิทยาที่ผ่านมา พบว่าโครงการมีศกั ยภาพปิโตรเลียมจากัด ขณะนี้โครงการได้ยื่นหนังสือ
แจ้งการคืนสิทธิการลงทุนในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอหนังสืออนุมัติอย่างเป็นทางการ
จากรัฐบาลจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
นอกจากนี้ บริษัทได้ยนื่ หนังสือแจ้งการคืนสิทธิในแปลงแอล 10 บี ของโครงกำร
เคนยำ และแปลงสัมปทำนแอล 21/48 ในประเทศไทย ปัจจุบนั ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก
รัฐบาลเคนยาและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตามลาดับ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ยนื่ หนังสือแจ้งการคืนสิทธิใน
แปลงสัมปทำนเอซี/พี 4 (AC/P4) ของโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย ปัจจุบนั อยู่ระหว่างรอการ
อนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลีย
1.4.2 นโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. จัดตั้งบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมขึ้นเพื่อดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม
เป็นหลัก เนื่องจากบริษัทมีการขยายกิจการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความจาเป็น
ต้อ งจัด ตั้ งบริ ษั ท ย่ อยและ/หรื อ บริ ษั ท ร่ ว มขึ้ น ตามภูมิ ภ าคที่ เ ข้ า ไปลงทุ น เพื่ อความสะดวก คล่อ งตั ว
มีป ระสิท ธิภาพในการด าเนิน งาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กั บ บริษั ท น้ามัน นานาชาติ
โดยพิจ ารณาจากปั จ จัย ต่ าง ๆ เช่น บทบั ญญัติของกฎหมาย โครงสร้างทางการเงิน ภาษี อากร และ
การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
สาหรับการบริหารบริษัทย่อยนั้น ปตท.สผ. มีนโยบายบริหารบริษัทย่อยในรูปบริษัทเดียว โดย
กาหนดให้บ ริษัท ย่อยมีการดาเนินธุรกิ จ ตามนโยบายและทิศทางกลยุ ทธ์ของ ปตท.สผ. มีผู้บริหารและ
พนักงาน ปตท.สผ. เป็นผู้ดาเนินการหลัก มีการบริหารจัดการและกากับดูแลอย่างเป็ นระบบในลักษณะ
เดียวกับ ปตท.สผ. ส่วนการบริหารบริษัทร่วม ปตท.สผ. จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท เพื่อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการดาเนินงาน
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โดยการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ปตท.สผ. ยึดถือตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และ
บรรลุผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้
สาหรับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้น ปตท.สผ. ดาเนินการ
แต่งตั้งผู้บริหารของ ปตท.สผ. ในระดับฝ่ายขึ้นไป จานวน 1-3 คน เข้าเป็นกรรมการ และเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายของประเทศที่เข้าไปลงทุน จะมีการแต่งตั้งกรรมการท้องถิ่น (Local Director) ที่มีคุณสมบั ติ
ครบถ้วนตามกฎหมายเป็นกรรมการบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ภายใต้นโยบายและการกากับดูแลของ
ปตท.สผ. เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
ปตท.สผ. โดย ปตท.สผ. จะพิจ ารณามอบอานาจการบริห ารจัดการ (Delegation of Authority and
Signatures หรือ DAS) ให้กับบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
เช่นเดียวกับแนวปฏิบัติทั่วไปของบริษัทชั้นนาในธุรกิจ สารวจและผลิตปิโตรเลียม และเพื่อให้ ปตท.สผ.
ติดตามและกากับการดาเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้มี
การรายงานผลการดาเนินงานต่อ ปตท.สผ. เป็นรายไตรมาสด้วย
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1.4.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท.สผ. ถือหุ้นในนิติบคุ คลอื่นทั้งสิ้น 79 บริษัท แบ่งเป็นบริษทั ย่อย 61 บริษัท และบริษทั ร่วม 18 บริษัท ดังนี้
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1.5

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

ธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลีย มของบริษัทเป็น ส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของบริษั ท ปตท. จากั ด
(มหาชน) หรือ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรในฐานะ
บริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยมีการลงทุนตลอดห่วงลูกโซ่ตั้งแต่ต้นน้าจนปลายน้า ซึ่ง ปตท. ประกอบด้วย
ธุรกิจที่ดาเนินเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.
ปัจจุบัน ปตท. ถือหุ้น ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของ ปตท.สผ. ซึ่งการดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมผ่าน ปตท.สผ. ส่งผลให้กลุ่ม ปตท.
ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ ปตท. เป็นผู้ซื้อที่สาคัญของ
ปตท.สผ. ซึ่งจะนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปผ่านกระบวนการแยกและผลิตเพื่อจาหน่ายเป็นเชื้อเพลิงและ
วัตถุดิบสาหรับธุรกิจไฟฟ้า ปิโตรเคมี ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ในครัวเรือน
ในปี 2557 ปตท.สผ. มีก ารจัดหาวัตถุ ดิบ ให้แก่ ปตท. โดยเป็ น การขายผลิตภัณ ฑ์ปิ โตรเลีย ม
ซึ่งประกอบด้วยการขายน้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซแอลพีจี และคอนเดนเสท ซึ่งการกาหนดราคาและเงื่อนไข
ของทุกรายการเป็นไปตามปกติของธุรกิจ มีความยุติธรรมเหมาะสม และ/หรือ เท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทากับ
บุคคลภายนอก (Arm’s length basis) นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีรายการระหว่างกันอื่น ๆ กับ ปตท. โดยมี
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้ำงรำยได้
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้บริหารของ ปตท.สผ. กาหนดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(ดอลลาร์ สรอ.) เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน (Functional Currency) และได้นาเสนองบการเงินใน
สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากการขายปิโตรเลียมซึ่ง
ราคาขายอ้างอิงกับ ราคาน้ามัน ตามราคาตลาดโลก ซึ่งเป็น สกุ ลเงินดอลลาร์ สรอ. ดังนั้น ในการแสดง
โครงสร้างรายได้ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยสาหรับปี 2555-2557 จึงแสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.
เพื่อให้สะท้อนถึงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
โครงการของ ปตท.สผ. และบริษัท ย่อยเฉพาะส่วนที่เป็ นธุรกิจ หลักในการสารวจและผลิต
ปิโตรเลียมที่มีการผลิตเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 22 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบงกช โครงการ
คอนแทร็ค 4 โครงการเอส 1 โครงการยาดานา โครงการเยตากุน โครงการคอนแทร็ค 3 โครงการ บี 8/32
และ 9 เอ โครงการพีทีทีอีพี 1 โครงการอี 5 โครงการบี 6/27 โครงการสินภูฮ่อม โครงการจี 4/43 โครงการ
โอมาน 44 โครงการอาทิตย์ โครงการเวียดนาม 9-2 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการจี 4/48
โครงการพื้นที่พันนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี17 โครงการเวียดนาม 16-1 โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
โครงการนาทูน่า ซี เอ และโครงการซอติก้า นอกจากนี้ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยยังมีรายได้จากการบริการ
ท่อขนส่ง ก๊ าซ ซึ่ ง เป็ น รายได้ ต ามสัด ส่ว นใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC),
Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) และ Andaman Transportation Limited ( ATL)
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โครงสร้ำงรำยได้ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยตังแต่ปี 2555-2557
ผลิ ตภัณฑ์

ดาเนินการโดย

ถื อหุน้ โดย

% การถื อหุน้
ของบริษทั

2555

2556 (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

%

2557
รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

%

%

ส่ วนงานสารวจและผลิ ตปิโตรเลี ยม
นำ้ มั นดิบ

ปตท.สผ.

-

ปตท.สผ.อ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.ส.
PTTEPO

ก๊ำซธรรมชำติ

312.87

4.45

342.39

4.60

263.67

3.29

100

81.01

1.15

62.25

0.84

65.49

0.82

ปตท.สผ.

51

789.23

11.23

875.35

11.75

676.00

8.43

PTTEPO

49

ปตท.สผ.

75

327.17

4.66

281.24

3.77

258.84

3.23

ปตท.สผ.อ.

25

PTTEP HV

PTTEPO

100

65.67

0.93

57.17

0.77

53.64

0.67

PTTEP AP group

PTTEPH

100

-

-

110.22

1.48

677.11

8.44

PTTEP HL
Natuna 2

PTTEPO
PTTEP NH

100
50

509.33
-

7.25
-

498.25
0.27

6.69
-

369.27
3.04

4.60
0.04

ปตท.สผ.

-

2,045.27

29.11

2,288.95

30.72

2,209.84

27.55

ปตท.สผ.อ.

ปตท.สผ.

100

837.59

11.92

859.40

11.53

1,143.97

14.26

ปตท.สผ.ส.

ปตท.สผ.

51

48.88

0.70

53.05

0.71

59.33

0.74

PTTEPO

49

ปตท.สผ.

75

87.82

1.25

60.33

0.81

49.30

0.61

ปตท.สผ.อ.

25

PTTEPO

ก๊ำซแอลพีจี

1

-

1

-

PTTEP HV

PTTEPO

100

1.68

0.02

1.52

0.02

1.77

0.02

PTTEP OM

PTTEPO

100

-

-

13.13

0.18

14.29

0.18

PTTEP HL

PTTEPO

100

-

-

5.16

0.07

6.05

0.08

Natuna 2
PTTEP SP

PTTEP NH
SHL

50
100

-

-

7.46
-

0.10

105.21
192.68

1.31
2.40

ปตท.สผ.

-

7.10

0.10

7.44

0.10

7.14

0.09

ปตท.สผ.ส.

ปตท.สผ.
PTTEPO

51
49

21.30

0.30

22.31

0.30

21.41

0.27

-
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ผลิตภัณฑ์

คอนเดนเสท

ไดลูท บิทูเมน (Diluted Bitumen)

ดาเนินการโดย

ถือหุ้ นโดย

% การถือหุ้ น
ของบริ ษัท
-

2555
รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
1,073.42

2556 (ปรั บปรุ งใหม่)
%

รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
15.28
1,113.06

2557
%

รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
14.94
997.90

%

ปตท.สผ.

-

ปตท.สผ.อ.

ปตท.สผ.

100

125.01

1.78

136.97

1.84

113.11

1.41

ปตท.สผ.ส.

ปตท.สผ.

51

2.50

0.04

2.17

0.03

2.23

0.03

PTTEPO

49

PTTEP OM
PTTEP SP

PTTEPO
SHL

100
100

98.19
-

1.40
-

98.01
-

1.32
-

71.11
66.24

0.89
0.83

PTTEP CA

PTTEP NC

100

255.52

3.64

275.80

3.70

67.52

0.84

6,689.56

95.22

7,171.90

96.26

7,496.16

93.46

รวมรายได้ส่วนงานสารวจและผลิตปิโตรเลียม

12.44

ส่วนงานการบริ การท่อขนส่งก๊าซ
กำรบริกำรท่อขนส่งก๊ำซ

MGTC

PTTEPO

25.5

95.33

1.36

91.72

1.23

75.05

0.94

TPC
ATL

PTTEPO
PTTEPO

19.31784
80

55.35
-

0.79
-

58.95
-

0.79
-

41.59
21.28

0.52
0.26

150.68

2.14

150.67

2.02

137.92

1.72

31.64

0.45

35.02

0.47

32.57

0.40

รวมรายได้ส่วนงานการบริ การท่อขนส่งก๊าซ
ส่วนงานอื่น
รำยได้อื่น

ปตท.สผ.

-

-

ปตท.สผ.อ.

ปตท.สผ.

100

14.37

0.20

32.96

0.44

15.71

0.20

1

ปตท.สผ.

75

5.49

0.08

3.83

0.05

203.66

2.54

ปตท.สผ.อ.

25

PTTEP HV

PTTEPO

100

0.09

-

0.04

-

0.02

-

PTTEP HL

PTTEPO

100

0.06

-

0.07

-

0.39

-

PTTEP OM

PTTEPO

100

0.94

0.01

-

-

-

-

MGTC

PTTEPO

25.5

0.59

0.01

0.64

0.01

0.66

0.01

TPC

PTTEPO

19.31784

0.23

-

0.26

-

0.28

-

ATL

PTTEPO

80

0.03

-

-

-

0.01

-

PTTEPO
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ผลิ ตภัณฑ์

ดาเนินการโดย

รำยได้อื่น (ต่อ)

พีทที อี ีพี เซอร์ วสิ เซส
ปตท.สผ.ท.

2

ปตท.สผ.ส.

รวมรายได้อื่น
ส่ ว นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษท
ั ร่ว ม
รวมรายได้

3

ถื อหุน
้ โดย

% การถื อหุน
้
ของบริษท
ั

2555

2556 (ปรับปรุงใหม่)

ปตท.สผ.

รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
25
1.14

ปตท.สผ.อ.

75

ปตท.สผ.อ.

-

%

รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
0.02
1.51

2557
%

รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
0.02
3.27

%
0.04

0.07

-

-

-

-

-

1.91

0.03

4.57

0.06

2.96

0.04

ปตท.สผ.

51

PTTEPO

49

PTTEP AP group

PTTEPH

100

93.95

1.34

32.57

0.44

23.45

0.29

PTTEP NZ

PTTEPH

100

0.02

-

-

-

-

-

PTTEP AI

PTTEPH

100

0.34

-

-

-

-

-

PTT FLNG

PTTEP FH

50

-

3.12

0.04

PTTEP SMD

PTTEP ID

100

2.11

0.03

-

-

-

-

PTTEP CA

PTTEP NC

100

25.33

0.36

6.26

0.08

91.18

1.14

PTTEP CIF

PTTEP NC

100

0.02

-

0.02

-

0.06

-

Cove

PTTEP AI

100

0.10

-

0.13

-

0.02

-

CEEAL

Cove

100

2.00

0.03

-

-

0.34

-

CEMROFL

Cove

100

-

-

0.38

0.01

-

-

Erawan 2 FSO Bahamas

JV Marine

13.11

-

-

4.07

0.05

4.07

0.05

PTTEP BL

PTTEP BI

99.9999999

-

-

-

0.81

0.01

PTTEP NH

0.0000001

-

PTTEP SP

SHL

100

-

-

-

0.80

0.01

Natuna 2
Cove Energy Kenya Limited

PTTEP NH
Cove

50
100

-

-

-

0.02
0.01

-

180.43

2.57

122.33

1.64

383.41

4.78

4.66

0.07

6.16

0.08

3.47

0.04

7,025.33

100.00

7,451.06

100.00

8,020.96

100.00

1

PTTEPO ถือหุ้นในบริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด และ บริษัท บี8/32 พาร์ทเนอร์ จากัด
บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์และชาระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556
3
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนมาจาก PTTEP และ PTTEP AP group
2
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สาหรับปี 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 8,021 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 260,389 ล้านบาท) เมื่อเปรีย บเทียบปี 2556 จานวน 7,451 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
228,931 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 570 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 8 โดยรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 324 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เป็นผลจากปริมาณการขายเฉลี่ยในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 321,886 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
ต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ยในปี 2556 ที่ 292,629 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน
โดยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการขายเต็มปีในปี 2557 ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
ที่เริ่มมีการขายในเดือนสิงหาคม 2556 และโครงการซอติก้าที่เริ่มมีการขายก๊าซในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ในเดือนมีนาคม 2557 และส่งออกในเดือนสิงหาคม 2557 และจากการเพิ่มสัดส่วนร้อยละ 15
ของโครงการคอนแทร็ค 4 ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงเป็น 63.38 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 65.58 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
2.2

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
2.2.1 ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียม (Petroleum) หมายถึง น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือคอนเดนเสท
สารพลอยได้ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและอยู่ในสภาพอิสระ
น้ามันดิบ (Crude Oil) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดในสภาพเหลวตามธรรมชาติ
ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ซึ่งได้จากบ่อหรือหลุมน้ามัน และยังมิได้ทาการกลั่น
บิทูเมน (Bitumen) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของน้ามันดิบ ซึ่งมีความเหนียวและความหนืดสูง บิทูเมน
อาจมีลักษณะเป็นกึ่งของแข็ง สีดาหรือน้าตาลดา และทึบแสง
ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในสถานะก๊าซหรือไอที่
อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ โดยปกติมีก๊าซมีเทน (Methane) เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่
คอนเดนเสท (Condensate) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเหลวที่ได้จากการควบแน่นของ
สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อนที่ อ ยู่ ใ นสภาวะเป็ น ไอในแหล่ ง กั ก เก็ บ โดยการควบแน่ น จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนนั้นถูกผลิตขึ้นมาที่ปากหลุมโดยที่อุณหภูมิและความดันลดลง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas หรือ LPG) หมายถึง ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่ได้จากขบวนการกลั่นน้ามันดิบหรือขบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ประกอบไปด้วยสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนที่เรียกว่า บิวเทน (Butane) และโพรเพน (Propane) เป็นส่วนใหญ่
น้ามันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และบิทูเมน มีหน่วยวัดเป็นบาร์เรล ขณะที่ปิโตรเลียม
ที่ อ ยู่ ใ นสถานะก๊ า ซ ได้ แ ก่ ก๊ า ซธรรมชาติ จะมี ห น่ว ยวัด เป็ น ลู ก บาศก์ ฟุ ตที่ ค วามดัน 1 บรรยากาศ
และอุ ณ หภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย มทุ ก ประเภทอาจถู ก แปลงโดยการเที ย บ
ค่าความร้อน มีหน่วยเป็นบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ หรือ Barrel of Oil Equivalent (BOE) ซึ่งก๊าซธรรมชาติ
1 ลูกบาศก์ฟุต ที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน มีความร้อนประมาณ 1,000 บีทียู ในขณะที่น้ามันดิบ
1 บาร์เรล จะมีค่าความร้อนถึงประมาณ 6,000,000 บีทียู
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2.2.2 ท่อขนส่งก๊ำซ
บริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์ จากัด (PTTEPO) ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น
ได้แก่ การร่วมลงทุนใน บริษัท อันดามัน ทรานสปอร์ตเทชั่น จากัด (ATL) สัดส่วนร้อยละ 80 ใน Moattama
Gas Transportation Company (MGTC) สัดส่วนร้อยละ 25.5 และใน Taninthayi Pipeline Company
(TPC) ร้อยละ 19.31784 เพื่อดาเนินธุรกิจในการขนส่งก๊าซทางท่อจากโครงการซอติก้า โครงการยาดานา
และโครงการเยตากุน ตามลาดับ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มายังชายแดนไทย
2.2.3 บริกำรท่ำเทียบเรือ และคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุ
ฐานสนั บ สนุ น การพั นนาปิ โ ตรเลี ย มถู ก ก่ อตั้ง ขึ้น เพื่อ สนั บ สนุ น การส่งก าลั งบ ารุง ในกิ จ กรรม
การสารวจและผลิตปิโตรเลียมของโครงการนอกชายฝั่งของกลุ่ม ปตท.สผ. เช่น โครงการบงกช โครงการ
อาทิตย์ โครงการบี 6/27 และโครงการร่วมทุนระหว่างประเทศ เช่น โครงการซอติก้ า เป็ นต้น รวมถึ ง
สนับสนุนการส่งกาลังบารุงให้แก่บริษัทอื่น ๆ เช่น ปตท. บริษัท คาริกาลิ พีทีทีอีพีไอ โอเปอเรติ้ง เอสดีเอ็น
บีเอชดี บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด บริษัท เอ็มพีจี 11 (ประเทศไทย) จากัด และ
บริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ จี 10 (ประเทศไทย) จากัด เป็นต้น ปัจจุบัน ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจฐานสนับสนุนการ
พันนาปิโตรเลียม ที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดระนอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1)
ฐานสนั บ สนุน การพั นนาปิ โตรเลีย มจั งหวัดสงขลาอยู่ ภายใต้ก ารบริ ห ารจั ดการของ
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ปตท.สผ.อ.) ให้บริการท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์และ
วัสดุบนเนื้อที่ 58 ไร่ โดยท่าเทียบเรือมีความยาว 380 เมตร และสามารถรองรับเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอส
ได้จานวน 6 ลาพร้อมกัน ซึ่งท่าเทียบเรือนี้ถือเป็นท่าเรือที่มีความพร้อมในการให้บริการสนับสนุนการสารวจ
และผลิตปิโตรเลียมในระดับชั้นนาแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีสิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ขนถ่าย
สินค้าที่มีมาตรฐานครบครันตามรูปแบบของฐานสนับสนุนการปฏิบัติการนอกชายฝั่ง อีกทั้งมีระบบควบคุม
ที่มีความปลอดภัยในการปฏิบั ติ ก ารที่คานึงถึ งสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ที่ เ ป็ น ไปตามระบบสากล
นอกจากนี้ ยั งให้ บ ริ ก ารคลั งเก็ บ ผลิต ภั ณ ฑ์ และวัส ดุ บ นเนื้อ ที่ 58 ไร่ แบ่ งออกเป็ น ลานพั ก สิ น ค้า และ
คลังสินค้า ซึ่งสามารถจัดเก็บสินค้าทั่วไปและสินค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรในพื้นที่เขตปลอดอากร
2)
ฐานสนับ สนุ น การพัน นาปิ โตรเลีย มจั งหวั ดระนองอยู่ ภายใต้ก ารบริห ารจัด การของ
ปตท.สผ.อ. ให้บ ริก ารท่าเทียบเรือผ่านท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดย
สามารถรองรับเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอสได้พร้อมกัน 2 ลา มีสิ่งอานวยความสะดวกพื้น ฐานและ
อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าตามมาตรฐานความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังให้บริการคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุบน
พื้นที่ 25 ไร่ แบ่งออกเป็น ลานพักสินค้าทั่วไป ลานพักสินค้าปลอดอากร คลังสินค้าทั่วไป และคลังสินค้า
ปลอดอากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดเก็บและบารุงรักษาผลิตภัณฑ์วัสดุ และสินค้าที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางอากรในพื้นที่เขตปลอดอากร
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เพื่อ ให้ร ะบบการจัด การเป็ น ไปตามมาตรฐานสากล และมีค วามปลอดภัย สูง ฐานสนับ สนุ น
การพันนาปิโตรเลียมทั้งสองแห่งจึงมีการจัดการตรวจสอบด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ
สิ่ง แวดล้ อมอย่ างต่ อ เนื่อ ง โดยได้ รั บ การรั บ รองจากหน่ว ยงานตรวจสอบมาตรฐาน ISO14001 และ
OHSAS18001 และมี ระบบการรั ก ษาความปลอดภั ย เป็ น ไปตามมาตรฐานสากลว่า ด้ ว ยข้ อ ก าหนด
การรั ก ษาความปลอดภั ย ของเรื อ และท่ า เรื อ ระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง ได้ รั บ การรั บ รองจากกรมเจ้ า ท่ า
(International Ship and Port Facilities Security Code หรือ ISPS Code) รวมถึงมีการติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัย เช่น การติดตั้งไฟส่องสว่าง การติดตั้งรั้วลวดหนาม การติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบ และ
การจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดเตรียมแผน
ฉุก เฉินเพื่อรองรับ และแก้ ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากเหตุก ารณ์ไม่คาดคิดต่าง ๆ และมีการฝึกซ้อม
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าฐานสนับสนุนการพันนาปิโตรเลียมทั้งสองแห่งมีความพร้อมที่จะรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ และปรับปรุง
เทคนิคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับ ชุมชน
โดยรอบฐานสนับสนุนการพันนาปิโตรเลียม
2.2.4 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด (พีทีที ไอซีที)
ปตท.สผ. ถื อ หุ้น ร้อยละ 20 ในพีทีที ไอซีที ตามมติป ระชุ มคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครั้ง ที่
10/2549/254 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 ให้ ปตท.สผ. ลงนามในสัญญาว่าจ้าง พีทีที ไอซีที เพื่อให้บริการ
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารอย่ างมีประสิท ธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยการวางระบบ การให้
คาปรึกษา การจัดหา และการจัดส่งบุคลากร เพื่อดูแลและให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแก่บริษัท เป็นไปตามนโยบายด้าน ICT ตามแผนกลยุทธ์การบริหารงานแบบกลุ่มธุรกิจของกลุ่ม ปตท.
เพื่อสร้างศักยภาพในการทางานร่วมกัน โดยสัญญาการให้บริการในปัจจุบันครอบคลุมระยะเวลา 4.5 ปี
นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
2.2.5 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์)
ปตท. และ ปตท.สผ. ได้ร่วมกั นจัดตั้ง เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็ก ซ์ เพื่อรับผิดชอบการก่ อสร้างและ
บริห ารโครงการศู น ย์ เ อนเนอร์ยี่ ค อมเพล็ก ซ์ ซึ่งเป็ น ศูน ย์ ธุรกิ จ ด้านพลัง งานของประเทศและเป็ น ที่ตั้ ง
สานักงานกระทรวงพลังงาน และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
2.2.6 บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด (พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส)
พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครั้งที่ 12/2546/216 โดยมี
ภารกิ จ ในการจัด หาบุ ค ลากรเพื่อสนับ สนุน การปฏิบัติงานให้กับ บริษั ท ในกลุ่ม ปตท.สผ. และเพื่อเป็ น
การรองรับการขยายบทบาททางธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ทั้งภายในและต่างประเทศ
ซึ่ง ปตท.สผ. มีความต้องการบุค ลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อมารองรับการขยายตัวขององค์กรเป็น
จานวนมาก
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พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส เริ่มดาเนินการว่าจ้างพนักงานเพื่อมาปฏิบัติงานให้กับ ปตท.สผ. ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้ ดาเนินการ
ศึก ษา พันนา และปรับปรุงสิทธิป ระโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของพนัก งาน รวมถึ งก าหนดแนวทาง
การพันนาพนักงานให้มีความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานของ พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้รับการดูแลที่ดีทั้งใน
ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และการฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพนักงานของ พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ให้มีความพร้อมที่จะสามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้กับลูกค้า (ปตท.สผ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้กาหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า (ปตท.สผ.) โดยจัดทาเป็น Training Roadmap
ประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
1)
หลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานสาหรับพนักงานใหม่
2)
หลักสูตรพันนาทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น (Soft Skill)
3)
หลักสูตรพันนาทักษะภาษาอังกฤษ
2.3 กำรได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทำน หรือกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ปตท.สผ. ประกอบธุ รกิ จ สารวจและผลิตปิ โตรเลี ย มทั้งในและต่ างประเทศ โดยการลงทุน ใน
ต่างประเทศนั้น ปตท.สผ. จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการให้สัมปทานตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ซึ่ง
อาจอยู่ในรูปของ Production Sharing Contract, Concession Agreement หรือ Services Agreement
สาหรับการประกอบธุรกิ จสารวจและผลิตปิโตรเลีย มภายในประเทศไทย ปตท.สผ. จะต้องปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งได้กาหนดรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอและอนุมัติสัมปทาน
(Concession) การยกเลิกแปลงสารวจ ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงกาหนดผลตอบแทน
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่รัฐพึงได้ในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียม โดยผลตอบแทนดังกล่าวอาจอยู่ใน
รูปของค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ ประเด็นสาคัญในการประกอบธุรกิจ
ปิโตรเลียม ได้แก่
2.3.1 กำรกำหนดพืนที่สัมปทำน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายปิโตรเลียม
จะเป็นผู้กาหนดพื้นที่สัมปทาน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลง (Block) และเชิญชวนให้บริษัทน้ามันต่าง ๆ เข้ามา
ยื่น ขอสัมปทาน สาหรับ ขั้น ตอนการอนุมัติสัมปทานนั้น คณะกรรมการปิ โตรเลีย มเป็ น ผู้พิจารณาคาขอ
สัมปทาน โดยมีคณะกรรมการเป็ นผู้กลั่นกรองข้อมูลตามคาขอในเบื้ องต้น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานโดยได้รับ อนุมัติ จากคณะรัฐมนตรี เป็น ผู้มีอานาจอนุมัติการให้สัมปทานและลงนามในสัญญา
สัมปทาน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เพื่ออนุมัติการให้สัมปทานแต่ละแปลงนั้น รัฐจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ยื่น
คาขอแต่ ละรายในประเด็นต่ าง ๆ เช่น การน าเงินทุน เข้ามาใช้ใ นการสารวจปิโตรเลียมอย่ างเหมาะสม
การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การว่าจ้างแรงงานในประเทศ รวมทั้งพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดที่รัฐ
พึงได้ เป็นต้น
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2.3.2 ลักษณะของผู้ประกอบกำร
สัญญาสัมปทานปิโตรเลียมแต่ละฉบับ อาจออกให้แก่ผู้รับสัมปทาน (Concessionaire) รายเดียวหรือ
ผู้รับสัมปทานร่วมตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปก็ได้ (Co-Concessionaire) เนื่องจากลักษณะพื้นฐานของธุรกิจสารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม ถือว่าเป็นประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับสัมปทานจึงมักจะร่วมทุนกับ
บริษัทอื่นเพื่อเข้ามารับสัมปทานร่วม หรือเข้าร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียม (Co-Venturer) เพื่อเป็นการกระจาย
ความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ร่วมลงทุนเข้ามาภายหลังจากที่มีการให้สัมปทานปิโตรเลียมไปแล้ว
ผู้ร่วมลงทุนในโครงการภายหลังการให้สัมปทานอาจจะต้องชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการเข้าร่วมโครงการ
ให้แก่ผู้รับสัมปทานหรือผู้ร่วมทุนเดิม ซึ่งตามโครงสร้างการร่วมทุนข้างต้นจะมีบริษัทหนึ่งเป็นผู้ดาเนินการ
(Operator) เพื่อดาเนินการสารวจและผลิตแทนผู้ร่วมทุนรายอื่นในสัมปทานเดียวกันภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ร่วมทุนแต่ละราย ทั้งนี้
ผู้ดาเนินการจะเป็นผู้กาหนดแผนการเงินที่จะเรียกเก็บ (Cash Call) จากผู้ร่วมทุนทุกรายเพื่อนามาใช้จ่ายใน
โครงการ ผู้ร่วมทุนจะมีส่วนในการตัดสินใจทางเทคนิคและในทางการเงินผ่านตัวแทนของตนในคณะกรรมการ
จัดการ ทั้งนี้ บริษัทน้ามันรายใดจะมีบทบาทเป็นผู้ดาเนินการหรือไม่ในแต่ละโครงการ ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการ
ลงทุน ความพร้อม และกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทน้ามันในโครงการนั้น ๆ
2.3.3 ลักษณะกำรดำเนินงำนและกำรตัดสินใจลงทุน
ก่อนที่บริษัทน้ามันจะตัดสินใจเข้าลงทุนเพื่อสารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศนั้น
จะต้องพิจารณาถึงโอกาสที่การสารวจปิโตรเลียมจะประสบผลสาเร็จ รวมถึงปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ใน
การลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะต้องมีการศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ว่าจะมีปิโตรเลียมสูง
เพีย งใด และมีความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือไม่ ตลอดจนสถิติของอัตราส่วนความสาเร็จ (Success
Ratio) ของการเจาะหลุมสารวจในพื้นที่ใกล้เคียง และปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ของประเทศที่เราเข้าไปลงทุน
ด้วย ทั้งนี้ เมื่อเห็นว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะการสารวจแล้วจึงจะยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม หรือเข้าร่วม
ทุนในสัมปทานปิโตรเลียมที่มีการขอไว้แล้ว
เมื่อบริษัทน้ามันได้รับอนุมัติพื้นที่สัมปทาน บริษัทน้ามันจึงจะสามารถเข้าไปเริ่มดาเนินการสารวจ
แหล่งปิโตรเลียม ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาในการสารวจขั้นต้นประมาณ 2 – 3 ปี ในกรณีที่สารวจพบปริมาณสารอง
ปิโตรเลียม บริษัทน้ามันจะเปรียบเทียบมูลค่าเงินลงทุนที่ต้องใช้สาหรับการพันนาแหล่งผลิตกับมูลค่าการขาย
ปิโตรเลียมตามปริมาณสารองในส่วนที่คาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้ หากพบว่าเป็นการลงทุนพันนาที่คุ้มค่าจึงจะถือว่า
แหล่งปิโตรเลียมนั้นมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ โดยผู้ดาเนินการจะต้องยื่นขออนุมัติให้แหล่งปิโตรเลียมนั้นเป็น
พื้นที่ผลิตปิโตรเลียมและเริ่มทาการผลิตปิโตรเลียมในบริเวณที่สารวจพบนั้นไปก่อน ทั้งนี้ ผู้ดาเนินการสามารถ
ทาการสารวจพื้นที่ที่เหลือต่อไปได้หากยังอยู่ในระยะเวลาสารวจตามที่กาหนดในสัมปทาน ในช่วงของการขอ
อนุมัติพื้นที่สัมปทานเพื่อดาเนินการผลิตนี้ ผู้ดาเนินการจะต้องสร้างความมั่นใจในการลงทุน เนื่องจากการลงทุน
เพื่อพันนาการผลิตปิโตรเลียมจะมีมูลค่าสูงมาก ดังนั้น จึงต้องติดต่อจัดหาผู้ซื้อปิโตรเลียมไว้ล่วงหน้า และ
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จัดทาสัญญาซื้อขายปิโตรเลียมระยะยาว (Sales Agreement) ในปัจจุบัน ปตท. เป็นผู้รับซื้อปิโตรเลียมราย
ใหญ่ที่สุดในประเทศ สาหรับสาระสาคัญในสัญญาซื้อขายปิโตรเลียมนั้น โดยปกติ จะประกอบด้วย วิธีการ
กาหนดราคาซื้อขาย และกาหนดปริมาณปิโตรเลียมที่จะส่งมอบ ทั้งนี้ เมื่อถึงกาหนดเริ่มการผลิตผู้ซื้อจะต้อง
รับผิดชอบต่อผลผลิตปิโตรเลียมทันทีเมื่อมีการผลิต โดยในการซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากโครงการในประเทศจะ
ส่งมอบกันที่ปากหลุมผลิต ส่วนการซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากโครงการในต่างประเทศจะทาการซื้อขายที่เขต
ชายแดนประเทศไทย ดังนั้น ปตท. จึงต้องเป็นผู้จัดวางท่อส่งก๊าซที่สามารถรองรับได้ตามปริมาณผลิตที่ระบุไว้
ตามสัญญา สาหรับการซื้อขายน้ามันดิบจะส่งมอบกันที่โรงกลั่นน้ามันตามที่ระบุไว้ ส่วนการซื้อขายคอนเดนเสท
จะทาการส่งมอบที่ Floating Storage Unit (FSU) ใกล้บริเวณหลุมผลิต
2.3.4 ลักษณะของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ปัจจุบันการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทยอยู่ ภายใต้บังคับของกฎหมายหลัก 2 ฉบั บ
ได้แก่ พระราชบัญ ญัติ ปิโตรเลีย ม พ.ศ. 2514 และพระราชบั ญญัติภาษี เ งิน ได้ปิโตรเลีย ม พ.ศ. 2514
(รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
1)
ผู้ขอสัมปทานต้องเป็นบริษัทจากัด หรือนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจากัด ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
2)
ผู้รับ สัมปทาน ผู้รับสัมปทานร่วม และผู้เข้าร่วมประกอบกิจ การปิโตรเลีย มจะต้องช าระ
ค่าภาคหลวง ซึ่งโดยปกติช าระเป็น ตัวเงิน แต่รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้ช าระเป็น ปิโตรเลียมได้ ซึ่งต้องแจ้ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ค่าภาคหลวงนี้สามารถนามาเครดิตหักออกจากภาษีได้ (Thailand I) หรือตัด
เป็นค่าใช้จ่ายได้ (Thailand III)
3)
อัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเก็บในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 60 ของ
กาไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม
4)
ดอกเบี้ยจ่าย ไม่สามารถนามาคานวณเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
5)
ผู้รับสัมปทาน (Concessionaire) แต่ละรายมีสิทธิได้รับสัมปทานโดยไม่จากัดจานวนแปลงสารวจ
Thailand I
สาหรับสัมปทานปิ โตรเลีย มที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 4 ตั้งแต่
ปี 2514 – 2532 และสาหรับสัมปทานปิโตรเลียมบนบกที่ออกก่อนปี 2525
Thailand II5 ส าหรั บ สั ม ปทานปิ โ ตรเลี ย มบนบกทั้ ง หมดที่ อ อกโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม6 ตั้งแต่ปี 2525 – 2532
Thailand III สาหรับสัมปทานปิโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2533
Thailand IV สาหรับสัมปทานปิโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงพลังงาน7 ตั้งแต่ปี 2550
4

ปัจจุบันคือกระทรวงพลังงาน
โดยอาศัยมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ผู้ถือสัมปทานปิโตรเลียมใน Thailand II ได้ขอเปลี่ยน
มาอยู่ภายใต้ Thailand III ทั้งหมดแล้ว
6
อ้างแล้ว
7
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
5
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รำยละเอียดเงื่อนไขของ Thailand I, II, III และ IV
เงื่อนไขที่สำคัญ

THAILAND II

THAILAND III

THAILAND IV

อัตราค่าภาคหลวง ร้อยละ 12.5 ของรายได้จาก
การขายหรือจาหน่ายปิโตรเลียม
ซึ่งจะสามารถนามาเครดิตหักภาษีได้
ภาษีเงินได้
ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
ปิโตรเลียม
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษ

ร้อยละ 12.5 ของรายได้จาก
การขายหรือจาหน่ายปิโตรเลียม
ซึ่งจะสามารถนามาเครดิตหักภาษีได้
ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ผลประโยชน์รายปีและโบนัสรายปี

ระยะเวลาสารวจ

8 ปี และขอต่ออายุได้อีก 4 ปี

8 ปี และขอต่ออายุได้อีก 4 ปี

อัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันไดร้อยละ
5 –15 และถือเป็นค่าใช้จ่ายที่พึงหักได้
ในการคานวณภาษี
ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่พึงหักได้ในการ
คานวณภาษี
6 ปี และขอต่ออายุได้อีก 3 ปี

อัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันไดร้อยละ
5 –15 และถือเป็นค่าใช้จ่ายที่พึงหักได้
ในการคานวณภาษี
ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่พึงหักได้ในการ
คานวณภาษี
6 ปี และขอต่ออายุได้อีก 3 ปี

ระยะเวลาผลิต

ไม่เกิน 30 ปีนับจากวันสิ้นระยะเวลา
สารวจ และขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี
ไม่เกิน 10,000 ตร.กม. ต่อแปลง
สารวจ โดยจานวนแปลงสูงสุดไม่เกิน
5 แปลงสารวจ

ไม่เกิน 30 ปีนับจากวันสิ้นระยะเวลา
สารวจ และขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี
ไม่เกิน 10,000 ตร.กม. ต่อแปลง
สารวจ โดยจานวนแปลงสูงสุดไม่เกิน
5 แปลงสารวจ

ไม่เกิน 20 ปีนับจากวันสิ้นระยะเวลา
สารวจ และขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี
ไม่เกิน 4,000 ตร.กม. ต่อแปลงสารวจ
โดยจานวนแปลงสูงสุดไม่เกิน 5 แปลง
สารวจ

ไม่เกิน 20 ปีนับจากวันสิ้นระยะเวลา
สารวจ และขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี
ไม่เกิน 4,000 ตร.กม. ต่อแปลงสารวจ
โดยไม่จากัดจานวนแปลงสารวจ

พื้นที่สัมปทาน

THAILAND I
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2.4 ตลำดและภำวะกำรแข่งขัน
ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ได้แก่
อิน โดนีเ ซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมีย นมาร์ เวีย ดนาม รัฐสุลต่านโอมาน แอลจีเรีย ออสเตรเลีย แคนาดา
สาธารณรัฐ โมซัมบิก สาธารณรัฐ เคนยา บราซิล โดยมีตลาดในประเทศเป็นตลาดหลักเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อีกทั้งเป็นการนารายได้กลับคืนสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่ง ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่ได้จากการดาเนินการของบริษัท ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้ามันดิบ คอนเดนเสทหรือก๊าซธรรมชาติเหลว
และก๊าซแอลพีจี
ในปี 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มียอดจาหน่ายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวัน 321,886 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 จากปี 2556 โดยปริมาณปิโตรเลียมที่จาหน่ายเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มา
จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการซอติก้า และโครงการนาทูน่า ซี เอ
ปริมาณจากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปี 2557 มีสัดส่วนก๊าซธรรมชาติต่อน้ามันดิบและ
คอนเดนเสทเป็น 67 ต่อ 33 หรือคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการขายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติต่อน้ามันดิบและคอนเดนเสท
เป็น 51 ต่อ 49 โดยมีรายละเอียดแสดงได้ดังนี้
ผลิตภัณฑ์
ปริมำณกำรขำย
ก๊าซธรรมชาติ 484,445 ล้านลูกบาศก์ฟตุ หรือ
78.31 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
คอนเดนเสท 13.18 ล้านบาร์เรล
น้ามันดิบ
24.69 ล้านบาร์เรล
ก๊าซแอลพีจี 93,505 เมตริกตัน หรือ
0.77 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
บิทูเมน
0.92 ล้านบาร์เรล หรือ
0.53 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
2.4.1

มูลค่ำกำรขำย (ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)
3,782.44
1,250.60
2,367.06
28.54
67.52

ลักษณะกำรตลำด

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ ปตท.สผ. ผลิตได้จากโครงการในประเทศและประเทศในอาเซียนจะส่ง
มาจ าหน่ายในประเทศไทยเป็น หลัก โดยมีบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) เป็น ผู้ซื้อที่สาคัญ ซึ่งจะน า
ผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียมไปผ่านกระบวนการแยกและผลิตเพื่อจาหน่ายเป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบสาหรับธุรกิจผลิต
ไฟฟ้า ปิโตรเคมี ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ในครัวเรือน
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หลักการการตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน เนื่องจาก
ทาเลที่ตั้งและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อ ช่องทางการขาย และ
การกาหนดราคาขาย ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1)

ก๊าซธรรมชาติ
เนื่องจากการพันนาแหล่งก๊าซธรรมชาติต้องใช้เงินลงทุนสูง จาเป็นต้องมีสัญญาซื้อขาย
ก่อนดาเนินการลงทุน โดยการทาสัญญาจะผูกพันเป็นสัญญาระยะยาว 15 - 30 ปี มีการกาหนดราคา ปริมาณ
และจุดซื้อขายไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน การจาหน่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตในประเทศทั้งหมดจะกาหนด
จุดส่งมอบที่แท่น ผลิต กลาง (Central Processing Platform) โดยผู้ซื้อเป็ น ผู้ลงทุน วางระบบท่อมารับ ก๊ าซ
ธรรมชาติที่แท่นผลิตกลาง แต่สาหรับก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์ที่ส่งมาจาหน่ายยั ง
ประเทศไทยมีจุดส่งมอบอยู่ที่เขตชายแดน โดยผู้ขายเป็นผู้ลงทุนวางระบบท่อจากแท่นผลิตกลางมาถึงชายแดน
ทั้งนี้ สูตรราคาที่ใช้ซื้อขายก๊าซธรรมชาติจะอ้างอิงกับราคาน้ามันเตาและดัชนีเศรษฐกิจเพื่อสะท้อนต้นทุนการผลิต
และสามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงอื่นได้ตลอดอายุสัญญา
ปริมาณการซื้อขายจะกาหนดจากปริมาณสารองที่ทาการประเมิน ณ วันเจรจาสัญญา
ทั้งผู้ซื้ อและผู้ข ายมีข้ อผูก พัน ที่ ต้ องท าการซื้อ ขายตามปริมาณที่ก าหนด ในกรณี ที่ผู้ซื้ อไม่ส ามารถรั บ ก๊ า ซ
ธรรมชาติได้ตามปริมาณในสัญญา ผู้ขายจะได้รับหลักประกันโดยผู้ซื้อต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายครบตามจานวน
(Take-or-Pay) และผู้ซื้อมีสิทธิรับก๊าซธรรมชาตินี้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในปีถัด ๆ ไป (Make-up Gas) และ
หากผู้ขายไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติตามปริมาณที่ผู้ซื้อสั่งในวันใดวันหนึ่งได้ ผู้ซื้อสามารถรักษาสิทธิปรับ
ผู้ขายโดยการซื้อก๊าซธรรมชาติปริมาณดังกล่าวด้วยราคาลดลงตามเงื่อนไขที่กาหนดในแต่ละสัญญา (Shortfall)
2) คอนเดนเสทและน้ามันดิบ
การกาหนดราคาจาหน่ายคอนเดนเสทและน้ามันดิบนั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของคอนเดนเสท
และน้ามันดิบที่ผลิตได้ โดยจะอ้างอิงราคาคอนเดนเสทและน้ามันดิบที่เป็นตัวหลักสาหรับซื้อขายในภูมิภาคนั้น ๆ
(Regional Benchmark Price) โดยการซื้อขายจะมีทั้งสัญญาระยะสั้นและสัญญาระยะยาว รวมทั้งการจาหน่าย
ในตลาดจร
3) ก๊าซแอลพีจี
ปตท.สผ. จาหน่ายก๊าซแอลพีจีจากโครงการเอส 1 ให้แก่ ปตท. โดยมีรูปแบบเป็นสัญญา
ระยะยาว ราคาขายอ้างอิงตามราคาประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
สาหรั บ แหล่ งผลิ ต ในต่ างประเทศ การจ าหน่ายผลิ ตภั ณ ฑ์ ปิ โตรเลี ย มจะแตกต่ างกั น ไปใน
แต่ละประเทศ เช่น
- โครงการซอติก้า โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์:
ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากโครงการซอติก้าและโครงการยาดานา ประมาณร้อยละ 80 จาหน่ายให้แก่ประเทศไทย
เป็นหลัก โดยมี ปตท. เป็นผู้รับซื้อ และประมาณร้อยละ 20 จาหน่ายให้กับบริษัทน้ามันแห่งชาติของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่วนก๊าซธรรมชาติจากโครงการเยตากุน จาหน่าย
ให้กับ ปตท. ทั้งหมด สาหรับคอนเดนเสทจากโครงการเยตากุน เกือบทั้งหมดจาหน่ายเพื่อใช้ภายในประเทศ
มีเพียงบางส่วนจาหน่ายในตลาดจรภายในภูมิภาค
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- โครงการโอมาน 44 รัฐสุลต่านโอมาน: ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ทั้งหมดจาหน่ายให้กั บ
รัฐบาลของรัฐสุลต่านโอมาน ส่วนคอนเดนเสทที่ผลิตได้จาหน่ายให้กับ ปตท. เพื่อนามาใช้ในประเทศไทย
- โครงการเวียดนาม 9-2 และเวียดนาม 16-1 ประเทศเวียดนาม: น้ามันดิบทั้งหมดที่ผลิต
ได้จากโครงการ 9-2 จาหน่ายให้กับ Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited (BSR) ซึ่งเป็น
โรงกลั่นของประเทศเวียดนามเพื่อใช้ในประเทศ ส่วนน้ามันดิบที่ผลิตได้จากโครงการเวียดนาม 16-1 จาหน่ายทั้งใน
ตลาดจรและในรูปแบบสัญญาการซื้อขายระยะสั้นโดยระบบการประมูลราคา ส่วนก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จาก
โครงการเวียดนาม 9-2 และโครงการเวียดนาม 16-1 จาหน่ายให้กับ Vietnam Oil and Gas Group เพื่อใช้ใน
ประเทศเวียดนาม
อนึ่ง สาหรับโครงการพื้นที่พันนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จาหน่ายให้กับ
ปตท. เพื่อน ามาใช้ในประเทศไทยทั้งหมด อย่ างไรก็ตาม ในปี 2558 จะเริ่มมีการแบ่งขายให้กั บ Petroliam
Nasional Berhad (PETRONAS) บริษัทน้ามันแห่งชาติของประเทศมาเลเซียเพื่อใช้ในประเทศมาเลเซียตาม
สัญญา Gas Balancing Agreement ระหว่าง ปตท. กับ PETRONAS สาหรับคอนเดนเสทที่ผลิตได้จะจาหน่าย
ในตลาดจรโดยผ่านวิธีการประมูลราคา โดยมี ปตท. และ PETRONAS Trading Corporation Sdn Bhd
(PETCO) เป็นตัวแทนร่วม (Co-Marketing Agent) ในการดาเนินการประมูลเพื่อขายในตลาดจร
2.4.2

ภำวะกำรแข่งขัน

ธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีการแข่งขันที่ไม่รุนแรงนัก เนื่องจากความต้องการ
ปิโตรเลียมมีมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ และเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนสูง ดังนั้น รูปแบบการซื้อขาย
เป็นลักษณะสัญญาระยะยาวโดยเฉพาะสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงมีการกาหนดเงื่อนไขเพื่อเป็นการรับประกัน
ตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อดึงดูดความสนใจและลดความเสี่ยงของนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้
2.5 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
2.5.1 ขันตอนกำรสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ขั้นตอนการสารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1)

ขั้นตอนการสารวจ (Exploration Stage)


สารวจธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น



สารวจคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey)



เจาะหลุมสารวจ (Exploration Well)
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2)

ขั้นตอนการประเมินผลและหาขอบเขต (Appraisal/Delineation Stage)


ศึกษาลักษณะธรณีวิทยาปิโตรเลียมในรายละเอียดและสารวจคลื่นไหวสะเทือนเพิ่ม



เจาะหลุมประเมินผล (Appraisal/Delineation Well)

ถ้าจาเป็น
3)

4)

ขั้นตอนการพันนา (Development Stage)


กาหนดแผนการพันนาที่เหมาะสม



ออกแบบ สร้าง และติดตั้งอุปกรณ์การผลิต



เจาะหลุมพันนา (Development Well)

ขั้นตอนการผลิต (Production Stage)

 การผลิตน้ามัน ดิบหรือก๊าซธรรมชาติจะต้องผ่านระบบควบคุมความดันที่ป ากหลุม
(Wellhead) และอุปกรณ์การผลิตอื่น ๆ รวมทั้งมาตรวัดเพื่อให้ทราบอัตราการผลิต
 ในระหว่างการผลิตจะต้องมีการติดตามอัตราการผลิต สัดส่วนของน้าและปิโ ตรเลียม
สัดส่วนของน้ามันและก๊าซธรรมชาติ อัตราการลดลงของความดันของชั้นปิโตรเลียม และคาดการณ์อัตราการ
ผลิตในอนาคต
 การซ่ อมบ ารุ งหลุ มผลิ ต จะดาเนิ น การเป็ น ประจ าเพื่ อเพิ่ มอั ตรา ระยะเวลา และ
ประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น
ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีความพร้อมของบุคลากร เทคโนโลยี และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะสามารถดาเนิน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของบริษัทได้เป็นอย่างดี
2.5.2 ปริมำณสำรองปิโตรเลียม
ปริมาณสารองแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามระดับ ความเชื่อมั่น คือ ปริมาณสารอง
ที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) และปริมาณสารองที่ยังไม่ได้พิสูจน์ (Unproved Reserves) ซึ่งปริมาณสารอง
ที่ยั งไม่ได้ พิสูจ น์ ยั งแบ่ งออกได้ เ ป็ น อีก สองประเภท คือ ปริมาณสารองปิ โตรเลีย มที่น่า จะพบ (Probable
Reserves) และปริมาณสารองปิโตรเลียมที่อาจจะพบ (Possible Reserves)
1) ปริมาณสารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) คือ ปริมาณน้ามันดิบ และก๊าซ
ธรรมชาติที่ประมาณได้จากข้อมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะ
สามารถผลิตได้นับจากเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นต้นไปจากแหล่งที่สารวจพบแล้วภายใต้สภาพทางเศรษฐกิจ วิธีการผลิต
และกฎระเบียบของทางราชการ ณ เวลาที่ทาการประเมินนั้น
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ในทางปฏิบัติป ริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว หมายถึง ปริมาณปิโตรเลียมในแหล่งกัก เก็บ ที่
สามารถผลิตขึ้นมาได้อย่างคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีข้อมูลการทดสอบการไหลของปิโตรเลียมในแหล่งกักเก็บ
มาสนับสนุน ในบางกรณีปริมาณสารองสามารถจัดเป็น Proved Reserves ได้โดยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์ผล
การหยั่งธรณีหลุมเจาะ และ/หรือการวิเคราะห์แท่งตัวอย่างหิน ซึ่งบ่งชี้ว่าแหล่งกัก เก็ บ ที่ก าลัง พิจารณามี
ปิโตรเลียมอยู่ และมีลักษณะคล้ายกับแหล่งกักเก็บในบริเวณเดียวกันซึ่งมีการผลิตแล้วหรือ สามารถจะผลิตได้ โดย
วิเคราะห์จากการทดสอบการไหลของแหล่งกักเก็บ นอกจากนี้ Proved Reserves จะต้องผลิตได้โดยอุปกรณ์การผลิต
และการขนส่งปิโตรเลียมที่มีอยู่แล้วหรือมีความเชื่อมั่นว่าจะติดตั้งในอนาคต
2)

ปริมาณสารองที่ยังไม่ได้พิสูจน์ (Unproved Reserves)

 ปริมาณสารองปิโตรเลียมที่น่าจะพบ (Probable Reserves) คือ ปริมาณปิโตรเลียมที่
ประมาณได้จากข้อมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับ Proved Reserves แต่มี
ความเชื่อมั่นและความเป็นไปได้ในการผลิตน้อยกว่า อันเนื่องมาจากเทคนิคในการผลิต กฎระเบียบต่าง ๆ หรือสภาพ
ทางเศรษฐกิจ
 ปริมาณสารองปิโตรเลียมที่อาจจะพบ (Possible Reserves) คือ ปริมาณปิโตรเลียมที่
ประมาณได้จากข้อมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับ Probable Reserves
แต่มีความเชื่อมั่นและความเป็นไปได้ในการผลิตน้อยกว่า อันอาจจะเนื่องมาจากเทคนิคในการผลิต กฎระเบียบ
ต่าง ๆ หรือสภาพเศรษฐกิจ
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปีโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกร
แหล่งกักเก็บปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ได้มาตรฐาน ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว ในรายงานนี้จะ
รวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่ง ปิโตรเลียม โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย คิดเป็นปริมาณ
น้ามันดิบและคอนเดนเสท 187 ล้านบาร์เรล8 และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,814 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (590 ล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบ) หรือรวมทั้งหมดเป็น 777 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

8

ตัวเลขปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วรวมก๊าซธรรมชาติเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) และบิทูเมน (Bitumen)
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ปริมำณสำรองนำมันดิบและคอนเดนเสท
ที่พิสูจน์แล้วของบริษัท (1) (2)

ปริมำณสำรองก๊ำซธรรมชำติ

ปริมำณสำรองนำมันดิบ คอนเดนเสทและ

ที่พิสูจน์แล้วของบริษัท (1)

ก๊ำซธรรมชำติที่พิสูจน์แล้วของบริษัท (1) (2)

(ล้านบาร์เรล)

(พันล้านลูกบาศก์ฟุต)

(ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ)

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ยอดรวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ยอดรวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ยอดรวม

ปริมำณ ณ ต้นปี

112

138

250

2,065

1,812

3,877

450

396

846

ปรับปรุงประมาณการก่อนหน้า

15

1

16

86

48

134

30

9

39

ปริมาณที่สามารถผลิตได้เพิ่มเติม

1

-

1

6

-

6

2

-

2

การขยายและการค้นพบใหม่

7

-

7

146

-

146

31

-

31

การซื้อ/ขายปริมาณสารองที่มีอยู่

5

(52)

(47)

222

-

222

42

(52)

(10)

การผลิต

(27)

(13)

(40)

(406)

(165)

(571)

(94)

(37)

(131)

ปริมำณ ณ สินปี

113

74

187

2,119

1,695

3,814

461

316

777

ปี 2557

(1) ปริมาณสารองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมาณสารองพิสูจน์แล้วสุทธิที่เ ป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม
(2) รวมปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วและปริมาณการผลิตของก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) และบิทูเมน (Bitumen)
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2.5.3 ปริมำณกำรผลิตของ ปตท.สผ.
ปริมาณการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ในปี 2557 คิดเป็น 131 ล้าน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ (เป็นน้ามันดิบ และคอนเดนเสท 40 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 571 พันล้าน
ลูกบาศก์ฟุต (91 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ )) หรือประมาณ 359,259 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ประมาณ 29,846 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.06 ซึ่งการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณการผลิตเป็นผลมาจากการเข้าซื้อบริษัทในเครือ Hess Corporation ที่ถือครองสัดส่วนในโครงการ
สินภูฮ่อมและคอนแทร็ค 4 ในเดือนเมษายน 2557 ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ ในระหว่างการผลิต และการเริ่มผลิตใน
โครงการซอติก้า
2.5.4 กำรดำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดจำกกระบวนกำรผลิตหรือกำร
กำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในการดาเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตหรือการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้ านการสารวจและผลิตปิ โตรเลีย มที่อาจเกิ ดขึ้นจากกิ จกรรมการดาเนินงานของ
ปตท.สผ. นั้น ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีถือเป็น ส่วนสาคัญ โดยประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมหลัก ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัทมีดังต่อไปนี้
 การใช้ประโยชน์ที่ดินและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลจากแรงสั่นสะเทือนของการ
ส่งคลื่นเสียงในขั้นตอนการสารวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey)
 คุณภาพน้าและการปนเปื้อนของดินจากการปล่อยเศษดินเศษหินจากการเจาะ (Drilled
Cutting) ตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุที่อาจทาให้เกิดการรั่วไหล
ของปิโตรเลียม (น้ามันดิบและคอนเดนเสท) และสารเคมีจากกระบวนการเจาะและการผลิต
 คุณภาพอากาศจากการปล่อยก๊าซจากการเผาทิ้งของก๊าซส่วนเกินและการรั่วไหลของ
ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต
ปตท.สผ. ได้ จั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ระบุ ป ระเด็ น ด้ า น
สิ่งแวดล้อม ควบคุม และกาหนดมาตรการป้องกัน และแก้ ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กาหนดให้โครงการ
เจาะสารวจและผลิตปิโตรเลียมต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนเริ่มดาเนินโครงการ ทั้งนี้ การดาเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของหน่วยงานรัฐบาลในแต่ละประเทศที่บริษั ทเข้าดาเนินกิจการ และสาหรับประเทศไทย กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานกากับดูแลโดยตรง และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานผู้อนุญาต
เพื่อให้การดาเนินงานของ ปตท.สผ. มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด บริษัท ได้กาหนด
แนวทางและมาตรการต่าง ๆ โดยสรุป ดังต่อไปนี้
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(1) ปตท.สผ. ได้กาหนดให้การพันนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development หรือ SD) เป็น
แนวทางในการดาเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการสร้างคุณค่าสูงสุดแก่มีผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อดาเนิน ธุรกิจ อย่างมีความรับ ผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิ จ และสิ่งแวดล้อม และเพื่อสอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายการพันนาอย่างยั่งยืน (SD G.R.O.W.T.H Policy) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของ
องค์กร และแนวทางการพันนาอย่างยั่งยืน (SD Guideline) เป็นตัวกาหนดแนวทางการดาเนินงาน รวมถึงมี
แผนการดาเนินงาน (SD Roadmap) เพื่อกาหนดกรอบและทิศทางการพันนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
องค์กร โดยได้คานึงถึงองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านของการพันนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 นาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 มาประยุกต์ใช้กับ
พื้นที่ปฏิบัติการภายใต้การดาเนินงานของบริษัท โดย ปตท.สผ. เป็นบริษัทสารวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งแรกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลนี้ จากบริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส จากัด (AJA
Registrars)
 จัดทามาตรการป้องกัน แก้ไข ติดตามตรวจสอบ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะ
เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดทั้งโครงการภายในประเทศและต่างประเทศ
 กาหนดเป้ าหมายในระยะยาวเพื่อการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจ กรรมของ
บริษัทอย่างน้อยร้อยละ 20 จากปี 2555 ภายในปี 2563 และได้กาหนดเป้าหมายในระยะสั้น เพื่อการลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกสาหรับปี 2557 ไว้ที่ร้อยละ 3.5 ซึ่งในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ
5.1 ซึ่งเกินเป้ าหมายที่ตั้งไว้ และมีผลการดาเนิน งานในการบริห ารจัดการการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกดัง
ตารางต่อไปนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานความยั่งยืนประจาปี 2557
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก* (Greenhouse Gas
Emission: GHGs)

หน่วย

2554

2555

2556

2557

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั้งหมดที่ปล่อยโดยตรง(Direct
total GHGs)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

2,751,323

4,431,144

4,459,039

4,399,529

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมทั้งหมด
(Indirect total GHGs)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

1,675

1,649

1,830

3,520

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(Other relevant Indirect GHG
Emission)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

10,978

12,817

12,470

33,622

ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก
(GHG Intensity)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/
พันตันการผลิต

239

337

310

308

* สาหรับโครงการในประเทศเท่านั้น
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 นาระบบมาตรฐานสากล ISO 14064-1 : 2006 เรื่องข้อกาหนดและข้อแนะนาระดับองค์กร
สาหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงกรอบอนุสัญญาว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ
UNFCCC) มาประยุกต์ใช้ในการตรวจ ติดตามและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท
 กาหนดแนวทางการบริหารจัดการสี เขียว (Green Practices) เป็นการดาเนินงานโดย
ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสีเขียว เพื่อให้บริษัทมีกระบวนการทางานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมั่นใ จว่า
กิจกรรมการดาเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งเป็นกลยุทธ์สาคัญเพื่อให้เกิด
การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการดาเนินธุรกิจ โดยการลดรอยเท้านิเวศ
(Ecological Footprint) รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) อาทิ การลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกิจกรรมของบริษัท ทั้งในส่วนที่ต้องผ่านทางกลไกการพันนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism
หรือ CDM) และรอยเท้าน้า (Water Footprint) เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เพิ่มประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Energy
and Resource Efficiency) และมีประสิทธิภาพ (อาทิ การนาก๊าซส่วนเกินที่ต้องนาไปเผาทิ้งมาใช้ประโยชน์ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการ หรือการนากลับเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อใช้เป็นพลังงานต่อไป) และเพื่อลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติก าร ลดปริมาณการปล่อยของเสียออกสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมจาก
กิจกรรมการดาเนินงานของบริษทั รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยใช้หว่ งโซ่อุปทานสีเขียว (Green
Supply Chain) และมีระบบบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดย
รายละเอียดของโครงการ Green Practices ปรากฏในรายงานความยั่งยืนประจาปี 2557
 อัดกลับน้าจากกระบวนการผลิตทั้งหมดลงสู่ชั้นหินกักเก็บใต้ดิน โดยตั้งแต่ประมาณปี
2008 เป็นต้นมา ประสิทธิภาพการอัดกลับน้าจากกระบวนการผลิตลงสู่ชั้นหินกักเก็บเท่ากับร้อยละ 100 สาหรับ
โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 และโครงการพีทีทีอีพี 1
 ควบคุมปริมาณโคลน (Synthetic Oil on Cutting หรือ SOC) ที่ติดไปกับเศษดินเศษหิน
ที่ปล่อยทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งจากการอุปโภคบริโภค คุณภาพน้าทะเล ตะกอนดิน สัตว์
หน้าดิน และปลาบริเวณรอบแท่นผลิต ตามมาตรการที่กาหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ ซึ่งต้องจัดทารายงานสรุปการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเพื่อเสนอต่อกรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ และ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 จัดเตรียมแผนและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับเหตุการณ์รั่วไหลของน้ามันในระดับ Tier 1
รวมถึ ง ได้เ ข้า ร่ว มเป็ น สมาชิก ในสมาคมอนุรั ก ษ์ สภาพแวดล้อ มของกลุ่ มอุ ตสาหกรรมน้ ามั น (Industrial
Environmental Safety Group Association หรือ IESG) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์รั่วไหล
ของน้ามันในระดับ Tier 2 และร่วมเป็นสมาชิกของ Oil Spill Response Limited (OSRL) โดยร่วมกับกลุ่ม ปตท.
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์รั่วไหลของน้ามันในระดับ Tier 3 อีกด้วย
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 บริหารจัด การของเสีย ที่เ กิ ดจากกิ จกรรมสารวจและผลิต และกิ จ กรรมสนับ สนุน ให้
เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายในแต่ละประเทศที่บ ริษัทเข้าไปดาเนินการ สาหรับประเทศไทย ปตท.สผ.
บริหารจัดการของเสียตามประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ควบคู่ไปกับประกาศฯ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทได้
ขนส่งของเสียปนเปื้อนปรอทไปกาจัดในยุโรป ภายใต้ข้อกาหนดของอนุสัญญาบาเซล ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมและกากับดูแลโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นต้น
 ปตท.สผ. มุ่งมั่นในการทาทุก วิถีท างเพื่อให้มั่น ใจว่าการปฏิบัติงานของบริษั ท จะไม่
ส่งผลกระทบที่เป็ นอันตรายต่ อพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และยึดถือระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
(Safety, Security, Health and Environment Management System หรือ SSHE MS) ซึ่งเน้นในเรื่องการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทและหามาตรการควบคุม
ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยได้
จัด ท าขึ้ น โดยอ้ า งอิ งจากข้ อ ก าหนดทางกฎหมาย และคู่ มื อ ของสมาคมผู้ ผ ลิ ต น้ ามัน และก๊ า ซนานาชาติ
(International Association of Oil and Gas Producer หรือ IOGP) ทั้งนี้ ยังได้จัดการฝึกอบรมและจัดทา
เอกสารเผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกด้าน SSHE อีกด้วย
ระบบการบริหารจัดการด้าน SSHE ของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่
1)

ภาวะผู้นาและความมุ่งมั่น

2)

นโยบายและวัตถุประสงค์

3)

ทรัพยากรของบริษทั และงานเอกสาร

4)

การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง

5)

การวางแผนและควบคุมการดาเนินงาน

6)

การลงมือปฏิบัติและวัดผล

7)

การตรวจสอบและทบทวนผลการดาเนินงาน

 ปตท.สผ. มีการรณรงค์เสริมสร้างจิตสานึก และวั นนธรรมด้าน SSHE ให้กับพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการจัดกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และโครงการต่าง ๆ เพื่อพันนาผลการ
ดาเนินงานด้าน SSHE และก้าวไปสู่การเป็นองค์กรซึ่งปราศจากการบาดเจ็บ โดยในปี 2557 ปตท.สผ. ได้ดาเนิน
โครงการปฏิรูป ความปลอดภัย ฯ แบบก้ าวกระโดดอย่ างต่อเนื่ องจากปี 2556 โดยมุ่งเน้น ให้พนัก งานและ
ผู้รับเหมาทุกคนปฏิบั ติต ามข้อกาหนดต่ าง ๆ ด้าน SSHE อย่างเคร่งครัด รวมถึ งข้อก าหนดตามมาตรฐาน
โครงการรักษ์ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์ความปลอดภัย 18 ตัว ซึ่งมีพื้นฐานมาจากผลการศึกษาของ IOGP
ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ ๆ ที่เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียขั้นรุนแรงในธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม
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 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนบริษัทสารวจและผลิตปิโตรเลียมอื่น ๆ สถาบันปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย หน่วยราชการ และองค์ กรต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญ หาด้านสิ่งแวดล้อมและปรับ ปรุงผลการ
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 ผลการด าเนิน งานด้านความปลอดภัย มั่น คง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของ
ปตท.สผ.ได้รับการตรวจประเมิน และรับ รองโดยองค์ ก รภายนอกเป็ นปี ที่ 3 ต่อเนื่องกั น ซึ่งเป็ น ผลให้บ รรลุ
เป้าหมายในการได้รับการรับรองรายงานความยั่งยืนในระดับ GRI A+ ตั้งแต่ปี 2555 มาจนถึงปี 2557

 ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็ นสมาชิกของบริษัทที่ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์
(Dow Jones Sustainability Index หรือ DJSI) ในระดับ DJSI World ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ามันและ
ก๊าซ (Oil & Gas Sector) ในปี 2557 อีกด้วย
 ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับโดย Carbon Disclosure Project ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวม
ข้อ มู ล ทางด้ า นบรรษั ท ภิบ าลสิ่ งแวดล้ อม (Environmental Governance) ให้ เ ป็ น บริ ษั ท ที่ มี ร ะดับ ผลการ
ดาเนินงานสูงสุดในกลุ่มบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกงในการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและการบริหารจัดการองค์กรเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอยู่ในรายชื่อของ
Carbon Disclosure Leader Index (CDLI)
2.5.5 ผลกำรปฏิบัติจริงในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทได้ดาเนินงานตามข้อกาหนดของกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด โดยมีตัวอย่างดังนี้
1)
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อหน่วยงานผู้อนุญาตพิจารณา
สาหรับ โครงการใหม่ ๆ พร้อมทั้งจัด ท ารายงานสรุป ผลการปฏิ บั ติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ใ นรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติตามระยะเวลาที่กาหนดอย่างสม่าเสมอ
2)
บาบัดและกาจัดของเสียจากกิจกรรมการดาเนินงานตามประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
3)
จัด ท ารายงานสรุป ผลการดาเนิน งานด้าน SSHE ประจ าเดือนและประจ าปี เพื่อเสนอต่อ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อพิจารณา
4)
ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่ปี 2555 ถึ งปี 2557 โครงการของ ปตท.สผ. ที่ได้ผ่านการ
รับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Standard
หรือ OHSAS) (มอก.) 18001:2007 ได้ แก่ โครงการเอส 1 และโครงการพีทีทีอีพี 1 ด้ านการสารวจและผลิต
ปิโตรเลียม โครงการฐานสนับสนุนการพันนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. ด้านการสนับสนุนกิจการสารวจ และผลิต
ปิโตรเลียมนอกชายฝั่งทะเล รวมถึงโครงการอาทิตย์และโครงการบงกช
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5)
ในปัจจุบั น ปตท.สผ. ได้ พันนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกั บ
ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล (International Organization for Standardization หรือ ISO) ISO
14001 ฉบับปรับปรุงใหม่และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2004 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จาก AJA Registrars ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ในทุกหน่วย
ปฏิบัติการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ดาเนินการเอง โดยได้มีการรับรองมาตรฐานดังกล่าวภายใต้หนึ่งมาตรฐาน (One
Common System for ISO 14001) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษา ควบคุม และดูแลลดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่
ปฏิบัติการดังต่อไปนี้
1)
แหล่ ง บงกชเหนือ ของโครงการบงกช ด้ านการส ารวจและผลิตก๊ าซธรรมชาติ และ
คอนเดนเสท
2)
โครงการอาทิตย์ ด้านการสารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท
3)
โครงการเอส 1 ด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
4)
โครงการพีทีทีอีพี 1 ด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
5)
โครงการฐานสนับสนุนการพันนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. (สงขลา) ด้านการสนับสนุนกิจการ
สารวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งทะเล
6)
ศูนย์วิจัยตัวอย่างหิน ปตท.สผ. ด้านการบริหารจัดการและบารุงรักษาอาคาร ศูนย์วิจัย
ตัวอย่างแท่งหิน รวมถึงการขนส่งตัวอย่างหินและการเก็บรักษาเอกสารของบริษัท
ในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในโครงการต่าง ๆ เพิ่มเติมดังนี้
1)
แหล่งมอนทารา ฐานสนับสนุนการปฏิบัติการนอกชายฝั่งที่ดาร์วินและสานักงานของ
บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แอชมอร์ คาร์เทียร์) พีทีวาย ที่เครือรัฐออสเตรเลีย
2)
โครงการฐานสนับสนุนการพันนาปิ โตรเลียม ปตท.สผ. (ระนอง) ด้านการสนับสนุ น
กิจการการสารวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง
3)
แหล่งบงกชใต้ของโครงการบงกช ด้านสารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท
นอกจากนี้ บริษั ท ยั ง มีแ ผนที่ จ ะพั นนาระบบการจัดการสิ่ งแวดล้ อมภายใต้ม าตรฐานดัง กล่า วใน
การดาเนิน การโครงการสิ น ภูฮ่ อมและโครงการอื่น ๆ ในต่า งประเทศ ซึ่ งบริษั ท เป็ น ผู้ ดาเนิน การเอง และ
ดาเนินการขอรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในอนาคตอีกด้วย
สาหรับอัตราการรั่วไหลของสารเคมีและไฮโดรคาร์บอนในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีค่าเท่ากั บ
0.43, 2.92 และ 0.09 ตัน/ล้านตันการผลิต ตามลาดับ ซึ่งอัตราการรั่วไหลในปี 2557 ยังอยู่ภายในเป้าหมายที่ได้
ประมาณการไว้ที่ 5.94 ตัน/ล้านตันการผลิต และมีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ IOGP ในปี 2556 ที่ 6.59 ตัน/ล้านตัน
การผลิต โดยผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นจากปี 2556 นั้น เป็นผลมาจากการสอบสวนหาสาเหตุการรั่วไหลและการ
จัดทามาตรการเพื่อลดผลกระทบให้ตรงจุด จึงส่งผลให้ปริมาณการรั่วไหลจากอุบัติเหตุลดลงอย่างมาก
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ปตท.สผ. มี น โยบายด้ านความปลอดภั ย ที่ชัดเจนในการดาเนิน งานของบริษั ท โดยมุ่ งเน้น ให้เ กิ ด
ความสูญเสียน้อยที่สุด โดยบริษัทมีดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัย ได้แก่ อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึง
ขั้นหยุดงานและอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ในปี 2557 ปตท.สผ. มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานและ
อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ 0.22 และ 1.30 ครั้งต่อ 1 ล้านชั่วโมงทางาน ตามลาดับ ซึ่งมีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ของ IOGP ในปี 2556 สาหรับอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานที่ 0.45 และอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่
1.60 ครั้งต่อ 1 ล้านชั่วโมงทางาน และมีแนวโน้มที่จะลดลงอีกด้วย
ในขณะเดียวกัน เพื่อสนับ สนุนการขยายการดาเนินงานของบริ ษัทที่มีอย่างต่อเนื่อง ปตท.สผ. ได้ใ ห้
ความส าคั ญ กั บ การจั ด เตรี ย มมาตรการด้ า นความปลอดภั ย ให้ มี ค วามเข้ มงวดและครอบคลุ ม ในทุ ก ๆ
หน่วยปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ ช่วงปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ดาเนินการปรับปรุงระบบเอกสารที่ใช้เป็น
มาตรฐานและแนวทางในการบริหารและจัดการด้าน SSHE ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้ดาเนินการเพื่อลด
อัตราการเกิดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทได้มีการกาหนดมาตรการด้านความปลอดภัย
ต่าง ๆ เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคตต่อไป
2.5.6 มีข้อพิพำทหรือกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทำงกำรแก้ไขข้อพิพำท
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
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3. ปัจจัยควำมเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิ จสารวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. แบ่งเป็นสอง
ประเภท คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก
3.1

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยใน
3.1.1 ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนในโครงกำรใหม่

ปตท.สผ. มีนโยบายขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาโครงการที่มี
ศั ก ยภาพและสอดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ โดยการเร่ ง ขยายการลงทุ น ในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายหลั ก ทั้ ง ใน
ด้านการสารวจและการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการ ที่เน้นการแสวงหาสินทรัพย์ที่อยู่ในช่วงเริ่ม ต้นของการผลิตหรือ
ในช่วงพันนา เพื่อให้สามารถเพิ่มกาลังการผลิตและปริมาณสารองได้ทันที อย่างไรก็ตาม การลงทุนในพื้นที่ใหม่
ประเทศใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ดังนั้นในการลงทุนแต่ละครั้งจึงมีแนวทางในการป้องกัน
ความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งทางด้านศักยภาพของแหล่งปิโตรเลียม ลักษณะและขนาด
ของโครงการ การได้ มาซึ่ง แหล่งปิ โตรเลีย มและปริมาณสารองเพิ่มเติม การดาเนิน การ ความสามารถของ
ผู้ดาเนินการ เงื่อนไข และความชัด เจนของการแบ่ งผลประโยชน์และการปฏิบัติตามข้อสัญ ญา สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความมั่นคงทางด้านการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อนามาประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกโครงการ รวมทั้ง
ได้มีการหามาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงที่กล่าวมาแล้วข้างต้นล่วงหน้า และชดเชยความเสี่ยงเหล่านี้
ไว้ในกระบวนการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน
กระบวนการที่ใช้พิจารณาการลงทุน คือกระบวนการการกลั่นกรองการลงทุนที่มีการพิจารณา
โอกาสและความเสี่ยงอย่างละเอียด โดย ปตท.สผ. มีระบบการพิจารณาการลงทุนในโครงการใหม่อย่างรอบคอบ
โดยคณะกรรมการกลั่นกรองโอกาสการลงทุนเบื้องต้น (Investment Committee) เพื่อให้การขยายการลงทุน
เป็นไปตามทิศทางและแนวนโยบายการลงทุนตามแผนของบริษัท โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการลงทุนในประเภทธุรกิจและเทคโนโลยีทั้งที่เป็น Conventional และ Unconventional
โดยการลงทุนในโครงการใหม่ทุกโครงการ ตลอดจนการเข้าร่วมทุน (Farm-in) และการลดสัดส่วนการร่วมทุ น
(Farm-out) จะต้องผ่านการอนุมัติจาก Investment Committee และคณะกรรมการจัดการ (Management
Committee) ก่ อนน าเสนอคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แล้วจึงเข้า
พิจารณาในคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่ออนุมัติในลาดับขั้นสุดท้าย
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3.1.2 ควำมเสี่ยงในกำรสำรวจ
ธุรกิ จ สารวจและผลิต ปิ โตรเลีย มจ าเป็ น ต้องท าการสารวจเพื่อหาแหล่งปิ โตรเลีย มใหม่ ๆ
มาทดแทนปริมาณสารองปิโตรเลียมที่ ได้ผลิตและสร้างรายได้ของบริษัท รวมไปถึง การสารวจเพื่อหาปริมาณ
สารองปิโตรเลียมเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการผลิตขององค์กรและรองรับการเติบโตในอนาคต
ในกิจกรรมการสารวจนั้น เป้าหมายสาคัญคือการค้นหาแหล่งปิโตรเลียมที่มีขนาดของแหล่งที่
สามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ กิจกรรมและการลงทุนสารวจจึงเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางด้านธรณีวิทยาในการ
ค้นหาบริเวณที่มีความเหมาะสมในการเกิดและการกักเก็บปิโตรเลียม (Geological Risks) และความไม่แน่นอน
ของปริมาณปิโตรเลียมที่ค้นพบ (Resources Uncertainty)
ปัจ จัย ที่เ ป็ น ความเสี่ย งที่สาคัญ เกี่ย วกั บการสารวจปิโตรเลีย มจึงเกี่ ย วข้องกั บเงิน ลงทุน ท า
กิจกรรมการสารวจ การเจาะหลุมสารวจ (Exploration Well) และหลุมประเมินศักยภาพ (Appraisal Well)
ตลอดจนระยะเวลาในการศึกษาด้านธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ก่อนการเจาะหลุม โดยที่เกณฑ์ในการตัดสินใจ
ลงทุนเพื่อทาการสารวจปิโตรเลียมจาเป็นต้องทาการศึกษาและประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน ดังนี้
1)
การประเมินโอกาสในการค้นพบปิโตรเลียม (Chance of Success) หรือการประเมิน
ความเสี่ยงทางธรณีวิทยา (Geological Risks)
2)
การประมาณขนาดแหล่งปิโตรเลียม (Resource Estimation) หรือปริมาณทรัพยากรใน
กรณีที่ค้นพบแหล่งปิโตรเลียมในแปลงสารวจ
3)
การประมาณการค่าใช้จ่ายการสารวจ ได้แก่ ค่าทาการศึกษาด้านธรณีวิทยา (Geological
Studies) ค่าทาคลื่นไหวสะเทือน (Seismic) และค่าหลุมเจาะ (Wells)
4)
การประเมินมูลค่าขนาดแหล่งปิโตรเลีย ม ในกรณีที่ประสบความสาเร็จในการเจาะ
สารวจ โดยคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการพันนาและผลิต ผลตอบแทนที่จ่ายให้รัฐ ตามเงื่อนไข
สัญญาหรือสัมปทาน เป็นต้น
ในการพิ จ ารณาการลงทุ น ด้ า นการส ารวจ บริ ษั ท มี ก ระบวนการที่ ชั ด เจนและเกณฑ์ ใ น
การตัดสินใจในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ห ลักเกณฑ์การเลือกแอ่งปิ โตรเลีย มที่มีศัก ยภาพ (Potential Petroleum
Basins) การประเมินศั กยภาพของแปลงในแอ่งปิ โตรเลีย ม และการศึก ษาทางด้านธรณีวิท ยา (Subsurface
Studies) และการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (Above-Ground Risks) โดยกลุ่มงานธรณีศาสตร์และ
การสารวจจะทาการประเมินศักยภาพครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั่วโลก เพื่อทาการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ
สูงสุด และนามาพิจารณาเพื่อเข้าประมูลพื้นที่หรือเข้าร่วมทุน และเมื่อได้โครงการแล้วจะวางแผนการสารวจทั้ง
ระยะสั้ น และระยะยาว ภายใต้ ก รอบงบประมาณการส ารวจที่ บ ริ ษั ท ก าหนดไว้ (Exploration Portfolio
Management and Exploration Budget Allocation) โดยกระบวนการเหล่านี้จะมี การทบทวนทุกปีและมีการ
ปรับพื้นที่เป้าหมายและกลยุทธ์การสารวจให้สอดคล้องกับผลการสารวจที่ผ่านมา
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เนื่ อ งจากกิ จ กรรมการส ารวจ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเสี่ ย งและความไม่ แ น่ น อน
ทางธรณีวิทยาค่อนข้างสูง การศึกษาและการประเมินทางธรณีวิทยาจึงขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของบุคลากร
ในการส ารวจ มาตรฐานและกฎเกณฑ์ ใ นการศึ ก ษาและการประเมิ น ศั ก ยภาพ ตลอดจนฐานข้ อ มู ล
ด้านการสารวจ เพื่อให้บุ คลากรเหล่านี้สามารถท าการศึก ษาได้อย่ างมีป ระสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษั ท ยั ง
กาหนดให้การศึกษาทางด้านการสารวจต้องผ่านการพิจารณาของคณะทางานกลั่นกรองการประเมินคุณภาพ
โครงการลงทุน (Quality Assurance Review Team หรือ QART) เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการและผลการศึกษา
โครงการสารวจต่าง ๆ ได้ครอบคลุมประเด็นสาคัญ และการประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน รวมถึง
เป็นไปตามกระบวนการดาเนินงานของบริษัท (Standard and Guideline) เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจ
การลงทุน และให้ผลการสารวจเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกาหนดไว้
3.1.3 ควำมเสี่ยงในกำรพัฒนำโครงกำร
ปตท.สผ. มีความเสี่ยงจากการพันนาโครงการที่เกิดขึ้น ใหม่ ได้แก่ ความล่าช้าและค่าใช้จ่าย
เกินวงเงินงบประมาณ ดังนั้น บริษัทจึงกาหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้สามารถดาเนินโครงการได้
ตามคุณภาพงานที่ต้องการภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนด ดังนี้
1)
ด้ า นการบริ ห ารโครงการ: ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การก าหนดนโยบาย โครงสร้ า ง
การบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ และการออกแบบระบบวิศวกรรมที่เหมาะสม การบริหารสัญญาจัดซื้อ
จัดจ้าง การติดตามควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดาเนินโครงการได้ทันตามกาหนด และพยายาม
ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับ
2)
ด้านบุค ลากรและระบบงาน: ให้ความสาคัญ ในการพันนาบุ คลากรด้านการบริหาร
โครงการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีประสบการณ์ อีกทั้งการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุง
วิธี ก ารปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามกระบวนการควบคุ ม มาตรฐานการพั น นาโครงการของบริ ษั ท (Project
Realization Process) เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสามารถบรรลุเป้ าหมายทั้งในด้านความปลอดภัย คุณ ภาพ
กาหนดเวลาแล้วเสร็จ และงบประมาณของโครงการ
3)
ด้านสัญญา: เนื่องจากการพันนาโครงการนั้นจาเป็นต้องทางานร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อ
บรรลุเป้าหมายของโครงการ ดังนั้น ปตท.สผ. จึงให้ความสาคัญแก่การร่างและกาหนดเงื่อนไขสัญญาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของสัญญา
และกรณีพิพาทกั บ คู่ สัญ ญา ความเสี่ย งเหล่านี้สามารถควบคุมได้โดยเริ่มจากการเจรจา ซึ่งต้องใช้ความรู้
ความสามารถจากบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง ฝ่ายจัดหา ฝ่ายการเงินและ
บัญชี และฝ่ายกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ การบริหารสัญญาที่รอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งจะ
กระทบต่อแผนการดาเนินงานและผลประกอบการของบริษัทโดยภาพรวม
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3.1.4 ควำมเสี่ยงในกำรผลิต
ในการผลิตปิ โตรเลียมต้ องเผชิญกั บความเสี่ยงในหลายด้าน ตั้งแต่หลุมผลิต ผ่านกระบวนการผลิต
จนกระทั่งถึงจุดขาย อาทิ ศักยภาพของหลุมผลิต อุปกรณ์การผลิตชารุดหรือบกพร่อง การปฏิบัติงานผิดพลาด
ของบุคลากร และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและปริมาณ
การผลิตและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยตรง
ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสาคัญในการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการผลิตตั้งแต่การวางแผน
และออกแบบโครงสร้างแท่นผลิต กระบวนการผลิต รวมถึงระบบควบคุมด้านการผลิต ระบบการบารุงรักษาเชิง
ป้องกัน การซ่อมบารุง รวมทั้งได้นาระบบการบริหารจัดการ เพื่อปรับปรุงความเชื่อมั่นในการผลิตอย่างต่อเนื่องและ
ปลอดภัย (Asset Reliability & Integrity Management System หรือ ARIMS) มาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการ
สูญเสียจากการผลิตอันเนื่องมาจากอุปกรณ์เสียหายหรือเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ การบารุงรักษาเชิงป้องกันและการตรวจสอบ โดยมี เป้าหมายสาคัญคือไม่มีการหยุดผลิตเนื่องจาก
ความบกพร่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ (Zero Unplanned Shutdown) ส่วนในด้านบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานนั้น ได้จัดทา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน พร้อมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เข้าใจมีความรู้ ความสามารถ
และสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk
Committee) เพื่อให้ ปตท.สผ. มีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการทั้งในด้านเทคนิค ด้านสัญญาและงาน
สนับสนุนการปฏิบัติการของโครงการต่าง ๆ ในภาพรวมให้เป็นไปอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิผล
3.1.5 ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรตลำดและกำรจำหน่ำยปิโตรเลียม
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้องพึ่งพาตลาดภายในประเทศ
เป็นหลัก หากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
บริษัท ดังนั้นจึงมีนโยบายขยายการลงทุนในโครงการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ เช่น การลงทุน
ในโครงการที่ผลิตน้ามันดิบ ได้แก่ โครงการเวียดนาม 9-2 โครงการเวียดนาม 16-1 โครงการโอมาน 44 โครงการ
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยงแทนที่จะพึ่ง พาการจาหน่ายก๊ าซธรรมชาติ
ภายในประเทศเพียงอย่างเดียว และยังมีโครงการในประเทศโมซัมบิกที่มีปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่
และสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) ได้ ซึ่งสอดรับกับแผนการนาเข้า LNG
ของ ปตท. ในอนาคต ที่จะสามารถเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ
ในส่วนของการจาหน่ายก๊าซธรรมชาติในประเทศซึ่งมีลูกค้ารายใหญ่คือ ปตท. นั้น ปตท.สผ. ได้ทา
สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. เป็น สัญญาระยะยาว มีอายุสัญ ญาประมาณ 25 – 30 ปี เพื่อป้ องกั น
ความเสี่ยงอันจะเกิดจากผู้ซื้อไม่รับซื้อก๊าซธรรมชาติ ในสัญญาจึงระบุให้ผู้ซื้อรับก๊าซธรรมชาติตามปริมาณการ
ซื้อขั้นต่าต่อปีไว้ หากผู้ซื้อไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติได้ตามที่ตกลงไว้ในสัญญา จะต้องชาระค่าก๊าซธรรมชาติ
ในส่วนที่ไม่รับให้แก่ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นการประกันรายได้ส่วนหนึ่ง
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เพื่อตอบสนองต่ อความต้องการพลังงานของประเทศที่เปลี่ย นแปลงตามสภาวะเศรษฐกิ จ
ปตท.สผ. ได้ติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจและความต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานงานกับ ปตท.
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดหาพลังงานและจัดทาแผนการพันนาโครงการแบบ
องค์รวม เพื่อพันนาและเพิ่มปริมาณสารองจากโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการพลังงานของประเทศ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3.1.6 ควำมเสี่ยงในด้ำนขีดควำมสำมำรถขององค์กร
ความสามารถขององค์ก รเป็ นปั จ จัย สาคัญ อย่างยิ่ งต่อการดาเนิน งานของบริษั ท ให้ได้ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรและกระบวนการดาเนิ น งานเป็นส่วนประกอบหลักในการกาหนดขีด
ความสามารถที่จะนาความสาเร็จมาสู่องค์กร ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นคือการขาดผู้เชี่ยวชาญหรือ องค์ความรู้
ในด้านที่จะสนับสนุนการเติบโตให้กับบริษัท การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทางาน ทั้งนี้
เพื่อรักษาบุคลากรหลักให้ทางานกับบริษัทต่อไปได้ ปตท.สผ. จึงได้เร่งพันนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี กระบวนการ
ทางาน และบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดาเนินงานและการขยายกิจการประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมาย ดังนี้
1)
การพันนาองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี และความสามารถด้านงานวิจัย และพันนาของ
องค์กร ให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัท โดยจัดทาแผนการพันนาขีดความสามารถและเทคโนโลยี
(Capability and Technology Development Roadmap) เพื่อรองรับงานสาคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายการ
เจริญ เติบ โตตามแผนกลยุ ท ธ์ อีก ทั้งยั งด าเนิน การอย่ างต่อเนื่องในการสร้างและพันนาศูน ย์ความเป็ น เลิศ
(Center of Excellent หรือ COE) โดยมีการวางแผนงานที่ชัดเจนมุ่งเน้นการสร้างและพันนาองค์ความรู้ใน
4 ด้านหลัก ที่มีความสาคัญในการพันนาองค์ความรู้ขององค์กรดังต่อไปนี้

Increase exploration success

Enhance more production

Develop deep water

Operate unconventional
2)
การพันนาระบบ กระบวนการทางาน และโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และ
แผนธุรกิจที่จะมีการลงทุนและดาเนินงานในต่างประเทศมากขึ้น เช่น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้ตอบสนอง
ต่อการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ (Global Organization) ซึ่งจะมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
รวมถึงพันนาขั้นตอนการทางานให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการพันนาระบบสารสนเทศของ
องค์กรให้เป็น IT Global Platform โดยรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัยของระบบ
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3)
การบริห ารจัด การทรัพยากรบุ คคลและการพันนาองค์ก ร ให้ มีขีดความสามารถที่
แข่งขันได้ในระดับสากล พร้อมสาหรับการลงทุนและดาเนินการในต่างประเทศมากขึ้น โดยจัดทาแผนวิเคราะห์
อัตรากาลัง สรรหาและพันนาบุคลากร เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ และตรงตามคุณลักษณะ และเร่งพันนาขีด
ความสามารถของพนักงานและสร้างภาวะผู้นา โดยการนา Competency Management System มาใช้ในการ
พันนาพนักงานในสายวิชาชีพต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้มีการใช้ระบบการพันนาวิชาชีพพนักงานใน
สายเทคนิค (Technical Career Ladder หรือ TCL) ซึ่งช่วยพันนาบุคลากรให้สามารถเติบโตในสายอาชีพ
เทคนิคเทีย บเท่าระดับ บริห าร และระบบการพันนาพนั ก งานให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบั ติงานและ
ตัดสินใจเองได้เร็วขึ้น (Accelerated Development Program หรือ ADP) รวมถึงจัดทาแผน Talent Management
เพื่อพันนากลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้มีความพร้อมที่จะไปรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้น และจัดทา
แผนสรรหาและพันนาบุคลากรที่เหมาะสมในการดารงตาแหน่งระดับผู้บริหารและเทียบเท่า (Succession Plan)
เพื่อทดแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุหรือการเพิ่มตาแหน่งบริหารที่เพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับ การเติบโตขององค์กร
ตลอดจนการรักษาบุคลากรให้ให้ป ฏิบัติงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยโครงการสร้า งเสริมความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement Program) รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมและวันนธรรมองค์กรด้วย
(Corporate Values)
3.1.7 ควำมเสี่ยงในด้ำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
เนื่องจาก ปตท.สผ. และบริษัทในเครือดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งมี
ปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลาย รวมถึงความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety,
Security, Health and Environment หรือ SSHE) ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกอีก
ทั้งความเสียหายอาจมีความรุนแรงมากน้อยต่างกันไป
ปตท.สผ. ตระหนัก ถึ งปั จ จัย เสี่ย งต่าง ๆ ในการดาเนินงานของบริษัท จึงได้มีก ารก าหนด
นโยบายด้าน SSHE อย่างชัดเจน และมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (SSHE Management
System หรือ SSHE MS) โดยเชื่อมโยงนโยบายด้าน SSHE เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทเข้าด้วยกัน
SSHE MS ถือเป็นข้อกาหนดขั้นพื้นฐานสาหรับทุกหน่วยงานใน ปตท.สผ. ในการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับนโยบายด้าน SSHE ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงาน
ต่าง ๆ มีกระบวนการจัดการความเสี่ยง ทั้งในด้านความปลอดภัยของบุ คคล และความปลอดภัยเชิงวิศวกรรม
และกระบวนการผลิต เพื่อมุ่งสู่ค วามเป็น เลิศในการปฏิบัติงานให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่ างมั่นคงและมี
ประสิท ธิภาพ อี กทั้ งยั งเป็ น การเสริ มสร้างศั กยภาพให้ ปตท.สผ. เป็ นองค์ กรสารวจและผลิ ตปิ โตรเลีย ม
ระดับประเทศที่น่าเชื่อถือ ปลอดภัย และเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการเสริมสร้างวันนธรรมด้าน SSHE ผ่าน
เจตนารมณ์ของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของบุคคลากร และการตรวจสอบด้าน SSHE เพื่อประเมินผลการ
ดาเนินงานให้เกิ ดการปรับปรุงอย่ างต่ อเนื่ อง อีกทั้งยั งมีการสื่อสารเพื่อเตือนภัย ในเรื่องความปลอดภัย ตาม
สถานการณ์ที่มีค วามเสี่ยงจากภัย ธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรค และเหตุก ารณ์ความไม่สงบ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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ทั้งนี้ ในปี 2557 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004
ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงแหล่งบงกชใต้ของโครงการบงกช และ
โครงการฐานสนับสนุนการพันนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. จังหวัดระนอง ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และระบบการบริห ารจั ด การสิ่ง แวดล้ อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001:2004 พร้อมกันในคราวเดียว การได้รับการรับรองครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
องค์กรในการบริหารจัดการ กากับดูแล และดาเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และนับเป็นก้าวแรกของความสาเร็จในการได้รับการรับรองในต่างประเทศ ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีแผนการที่จะ
ขยายการรับรองไปในโครงการอื่น ๆ ในต่างประเทศต่อไปและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ที่จะ
พันนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในทุกพืน้ ที่ที่มีการดาเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ คานึ งถึ งการพั นนาอย่ างยั่ งยื น (Sustainable Development)
ความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิต การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับ การตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศ โดยในปี 2557 ปตท.สผ. ได้รับ คัดเลือกให้เป็ น
สมาชิกในกลุ่มดัชนีแห่งความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index หรือ DJSI) ซึ่งได้สะท้อน
ให้เห็นถึ งความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยื นโดยรัก ษาสมดุลระหว่างการดาเนินธุรกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.1.8 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
ความเสี่ยงด้านการเงินประกอบด้วยความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญ ญาและความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง โดยในด้านความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญานั้น กลุ่ม ปตท.สผ. มีนโยบายทาธุรกรรมกับคู่ค้าที่มี
ระดับ ความน่าเชื่อถื ออยู่ใ นเกณฑ์ที่ดีเ ท่านั้น โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นั้นขายให้กับ ปตท. นอกจากนี้ กลุ่ม
ปตท.สผ.ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาอย่างถีถ่ ้วน ซึ่งรวมถึงคู่สัญญาในการรับฝากเงินและ
คู่สัญญาในการเข้าทาสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน และตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
ส่วนความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนั้นเกิดจากการที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียน
มาใช้ในการดาเนินธุรกิจได้ ดังนั้น ทางกลุ่ม ปตท.สผ. ได้มีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยมีการจัดทา
ประมาณการเงินสด และการปรับปรุงข้อมูลประมาณการทางการเงินอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการจัดทาวงเงิน
สินเชื่อทั้งแบบมีและไม่มีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ
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3.1.9

ควำมเสี่ยงจำกผู้ถือหุ้นหลักที่มีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.29 ของจานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท.สผ. อย่างไรก็ตาม การที่ ปตท. เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศ การท ารายการระหว่ างกั น รวมถึ ง กฎเกณฑ์ อื่ น ๆ ที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการที่ ปตท. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอานาจควบคุมเป็นหน่วยงานของรัฐ คือ กระทรวงการคลัง
ทาให้ ปตท. ต้องปฏิบั ติ ต ามระเบี ยบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดโดย สานัก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) เช่น ในเรื่องการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการซึ่งจะต้องพิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถื อหุ้นของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นก็ต้องสอดคล้องกับ
มติคณะกรรมการ และนโยบายของ ปตท. ด้วย
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้กาหนดมาตรการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น
การเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลการทา
รายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัดตามที่กฎหมายกาหนด และในกรณีที่ขนาดของรายการระหว่างกันมีนัยสาคัญ
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท
จากที่ป ระชุมผู้ถื อหุ้น การเปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อหุ้น ซัก ถามในที่ป ระชุมอย่ างเต็มที่และบัน ทึกสาระสาคัญ ไว้ใ น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังจัดให้มีกิจกรรมพบผู้ถือหุ้นของหน่วยงานนั กลงทุนสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมผู้ถือหุน้ เยีย่ มชมกิจการ การจัดทา PTTEP Newsletter ส่งให้กับผู้ถือหุ้นที่สนใจ และกิจกรรมอื่น ๆ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท
และมีข้อมูลที่จาเป็นต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ของ ปตท.สผ.
โดยสรุปในฐานะที่ ปตท.สผ. และ ปตท. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกกากับ
ดูแลอย่างเข้มงวดและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงได้กาหนดแนวทางดาเนินการในปัจจุบัน
ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ดังนั้น ความเสี่ยงในเรื่องนี้จึงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและไม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
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3.2

ปัจจัยเสี่ยงภำยนอก
3.2.1 ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรเมืองในประเทศที่เข้ำไปลงทุน
ตามนโยบายขยายการลงทุนไปต่างประเทศของ ปตท.สผ. เพื่อรองรับการขยายตัวทางพลังงานของ
ตลาดในประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาวนั้น ปตท.สผ. มุ่งเน้นการขยาย
การลงทุน ในพื้น ที่เ ป้ าหมายหลัก ที่มีความสาคัญ ในเชิงกลยุ ท ธ์ ซึ่งประเทศเหล่านี้อาจมี ความเสี่ยงทางภูมิ
รัฐศาสตร์ โดยพื้นที่การดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ.ในต่างประเทศได้ถูกแบ่งเป็น 4 พื้นที่หลัก ได้แก่ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ออสตราเลเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกาและตะวันออกกลาง ดังนั้น บริษัทจึงตั้งทีมงานที่รับผิดชอบติดตาม
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด และจัดให้มีบทวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงทางภูมิ
รัฐศาสตร์เป็ น ระยะ ๆ ในปี ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้วิเ คราะห์ และประเมิน ความเสี่ยงที่เ กี่ ยวข้องกั บทางบริษั ท
อันเนื่องมาจากผลของความหลากหลายในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นเสถี ยรภาพและ
ความมั่นคงของรัฐ ภาพรวมของเศรษฐกิจ กฎหมายข้อบังคับและความปลอดภัย ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า
กลุ่มประเทศที่มีความเสี่ย งทางภูมิรัฐศาสตร์ค่อนข้างสูง ได้แก่ ประเทศที่อยู่ในแอฟริกาและตะวันออกกลาง
การประเมิ นความเสี่ยงอย่ างครบถ้ วนจะเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุ การณ์ สาคัญเกิ ดขึ้ น
สถานการณ์จะถูกวิเคราะห์เป็น Scenario ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความเสี่ยง
ของประเทศที่เข้าไปลงทุน และดูแลความปลอดภัยของพนักงานที่ประจาอยู่ในแต่ละประเทศ
การวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นนามาจัดทาเป็น Risk Rating Score ของแต่ละประเทศเพื่อนามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในโครงการใหม่ นอกจากนั้น บริษัทยังประสานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวง
การต่างประเทศและสถานทูตไทยในประเทศที่ไปลงทุนและสนใจจะลงทุนด้วย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดาเนินงานของ ปตท.สผ. นั้นได้รับการสนับสนุนจากรัฐ รวมถึง ได้ดาเนินไปตาม
แนวนโยบายของประเทศเช่นกัน
3.2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย (Compliance Risk)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ ความซับซ้อนของบทบัญญัติ
ตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อยครั้ง ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิ ธีปฏิบัติ หรือแม้กระทั่ง
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการออกกฎหมาย ซึ่งอาจนาไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลกระทบต่อ
บริษัททั้งในด้านการเงิน และการดาเนินงาน เช่น ถูกลงโทษปรับ ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบ
กิจการ รวมทั้งอาจส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท ดังนั้น ปตท.สผ. จึงให้ความสาคัญกับการบริหาร
ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย โดยได้จั ด ตั้ งฝ่ า ยก ากั บ การปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ (Compliance
Department) ให้เป็นหน่วยงานกลางในการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ในกลุ่ม ปตท.สผ.
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กั บ คณะกรรมการ ผู้บ ริหาร และพนัก งาน ว่ากลุ่ม ปตท.สผ. มีการดาเนิน งานตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนด้วยความเรียบร้อย โดยหน้าที่ของฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ปรากฏ
ในหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ปตท.สผ.”
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3.2.3 ควำมเสี่ยงทำงด้ำนรำคำนำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. อิงอยู่กับราคาน้ามันในตลาดโลก ซึ่งมีความผันผวนที่เกิด
จากหลายปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ อาทิ อุปสงค์และอุปทานของตลาด เสถียรภาพทางการเมือง และเศรษฐกิ จ
ของประเทศต่าง ๆ นโยบายการกาหนดสัดส่วนการผลิตน้ามันของประเทศในกลุ่มโอเปก ปริมาณน้ามันสารองใน
แต่ละประเทศ รวมถึงภาวะภูมิอากาศของโลกที่แปรเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล
การเปลี่ย นแปลงของราคาน้ามัน ในตลาดโลกมี ผลกระทบโดยตรงต่ อราคาน้ามัน ดิบ และ
คอนเดนเสทของบริษัท ทัน ที ในขณะที่ราคาขายก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็ นผลิตภัณ ฑ์ห ลัก ของบริษัท ส่วนใหญ่ มี
โครงสร้างสูตรราคาซื้อขายที่มีกลไกของการป้องกันความผันผวนของราคาน้ามัน (Natural Hedge) อยู่ แต่เมื่อ
ราคาน้ามันอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลง ราคาก๊าซธรรมชาติก็จะปรับไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ การซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติจะมีการปรับราคาเป็นระยะ เช่น ทุก 6 หรือ 12 เดือน เป็นต้น ตามแต่ที่ได้กาหนดไว้ในสูตรราคาของแต่ละ
โครงการ ซึ่งจะทาให้ราคาก๊าซธรรมชาติมีความมั่นคงทางราคามากกว่าน้ามันดิบและคอนเดนเสท
ปตท.สผ. ด าเนิน การบริห ารความเสี่ย งทางราคา โดยจัดให้มีก ารวิเ คราะห์ ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงราคาน้ามันที่ระดับราคาต่าง ๆ ต่อรายได้ และกาไรของบริษัทเป็นประจาทุกปี เพื่อวางแผนการ
บริหารความเสี่ยงราคาน้ามัน โดยแผนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทดาเนินการต่อไป
ราคาน้ามันดิบในครึ่งแรกของปี 2557 แกว่งตัวในกรอบแคบ ๆ โดยน้ามันดิบเบรนท์อยู่ในช่วง
ราคาประมาณ 105 ถึง 110 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล และได้ปรับตัวสูงขึ้นถึงประมาณ 115 ดอลลาร์
สหรัฐ อเมริกาต่อบาร์เ รลในเดื อนมิถุน ายน จากข่าวความไม่สงบในสาธารณรัฐ อิรัก แต่หลังจากนั้น ราคาได้
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากอัตราการผลิตในตลาดโลกโดยรวมที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าความต้องการใช้
โดยเฉพาะการผลิต Shale Oil ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกา จนแตะระดับ 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ
บาร์เรลในช่วงเดือนธันวาคม
ปตท.สผ. ได้ ทาประกั นราคาน้ามันดิบ ตามแนวทางการบริหารความเสี่ย งของบริษัท ทาให้
ในปี 2557 ปตท.สผ. สามารถป้ องกั น ผลกระทบทางการเงิน ต่อบริษั ท จากสถานการณ์ดังกล่าวได้ อย่ างมี
นัยสาคัญ
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3.2.4 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
ตามที่ บ ริษั ท ได้ ก าหนดให้ สกุ ลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ อเมริก า เป็ น สกุ ลหลัก ในการดาเนิน งาน
(Functional Currency) ในการรายงานตามระบบ International Financial Reporting Standards (IFRS)
เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้อ้างอิงในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อาทิ
น้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท อย่างไรก็ดี กระแสเงินสดของบริษัทยังมีความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เนื่องจากกระแสเงินสดรับ
ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสกุลเงินบาทที่อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เช่น ราคาขายน้ามันดิบมีสูตรราคา
อ้างอิงกับราคาน้ามันดิบในตลาดโลกซึ่งซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากลูกค้าหลักของ
บริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย จึงต้องชาระค่าน้ามันดิบดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาทเทียบเท่าสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งมาจากสูตรราคาขายที่ได้อ้างอิงกับราคาน้ามันดิบในตลาดโลก แต่ในทางกลับกันบริษัท
มีภาระค่าใช้จ่ายใน การดาเนินงานรวมถึงเงินลงทุนหลัก ๆ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่ระยะเวลาในการ
รับเงินค่าขายสินค้าและการชาระค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุนมิได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้บริษัทมีความ
เสี่ยงด้านกระแสเงินสดจากความผันผวนของค่าเงิน สกุลเงินบาทเทียบกั บสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริก า
บริษัทจึงได้มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการพิจารณาเข้าทาธุรกรรมสัญญาซื้อขายหรือสัญญาสิทธิที่จะ
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward และ Option) โดยอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ ใช้ในการรับชาระ
ค่าสินค้าที่เป็นสกุลบาทที่กล่าวถึงข้างต้น รวมถึงชาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวมถึงเงินลงทุนที่เป็นเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ด้วยรายได้รับที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทั้งนี้ การกาหนดให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลหลักในการดาเนินงาน (Functional
Currency) ยังส่งผลให้ผลการดาเนินงานทางการเงินของบริษัทได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินสกุล
เงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา อันเนื่องมาจากการที่ต้องแปลงค่า สินทรัพย์ซึ่งรวมถึงเงินสด
คงเหลือและหนี้สินที่เป็ นสกุลเงินบาทให้เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาในทุกรอบบั ญชี โดยบริษัทได้มีการ
บริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยพิจารณาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินบาทของ
บริษัท และได้มีการพิจารณาเข้าทา Cross Currency Swap สาหรับเงินกู้หรือตราสารหนี้สกุลเงินบาท เพื่อเปลี่ยน
และกาหนดอัตราดอกเบี้ยจ่าย และเงินต้นที่ครบกาหนดชาระคืนให้อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนไปของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
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นอกจากนี้ ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา ต่อสกุลเงิน ดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากบริษั ท พีทีทีอีพี แคนาดา
จากัด (PTTEP CA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดาเนินโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ใช้สกุลเงินดอลลาร์แคนาดาเป็น
สกุ ล เงิ น หลั ก ในการด าเนิ น งาน (Functional Currency) แต่มี ภ าระเงิ น กู้ ส่ ว นใหญ่เ ป็ น สกุ ลเงิ น ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ทาให้ PTTEP CA มีกาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการแปลงค่าภาระหนี้สินดังกล่าวจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา ทั้งนี้ บริษัทได้มี
การพิจารณาบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการปรับเปลี่ยนสัดส่วนอัตราหนี้สินต่อทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนสกุล
เงินของภาระหนี้สินจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา ผ่านการเข้าทาธุรกรรม
Cross Currency Swap การจัดหาเงินกู้ใหม่ในสกุลเงินดอลลาร์ แคนาดา รวมถึงการดาเนินการอื่น ๆ ตามความ
จาเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะคานึงถึงต้นทุน สภาวะตลาด และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3.2.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงต่ออัตราดอกเบี้ยจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบกับ
กระแสเงินสดในอนาคตและมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าว โดยการรักษาสัดส่วนของหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาการกู้ยืมเงินทั้งที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และ
ลอยตัว รวมถึงการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เช่น สัญญาป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เพื่อแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และในทางกลับกัน
โดยบริษัทจะคานึงถึงต้นทุน สภาวะตลาดในแต่ละขณะ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3.2.6 ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำเงินทุน
เนื่องจากธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและเป็นการลงทุน ล่วงหน้า
ในขณะที่ความสามารถในการจัดหาเงินทุนของ ปตท.สผ. เพื่อรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของ ปตท.สผ. ในอนาคต รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสภาวะความผันผวนของตลาดเงินในประเทศไทยและตลาดโลก เป็นต้น ดังนั้น ทาง
บริษัทได้มีการวางแผนการจัดหาเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน โดยคานึงถึงการบริหารการจัดหาเงินเพื่อการ
ลงทุนให้มีสัดส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สินต่อปริมาณสารองอยู่ ในระดับที่
เหมาะสม เพื่อที่จะรักษาอันดับความน่าเชื่อถื อ (Credit Rating) ของบริษัทและสามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
4.1 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
4.1.1

สินทรัพย์จากโครงการสารวจและผลิตปิโตรเลียม9

สินทรัพย์ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในรูปของสินทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์ร่วม
ระหว่างผู้ร่วมทุนในโครงการตามสัมปทานสารวจและผลิตปิโตรเลียมต่าง ๆ สินทรัพย์ดังกล่าวจะอยู่ตามที่ตั้งของ
แต่ละโครงการ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งท่อขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการเจาะหลุมสารวจและผลิตที่ได้ตั้งพักไว้ ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิ
สัมปทาน ซึ่งจะเกิ ดขึ้นเมื่อ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยเข้าซื้อ (Acquisition) สิทธิตามสัมปทานปิโตรเลียมและ
ต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต ซึ่งได้รับการสอบทานและประเมินขึ้นโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัทและดุลยพินจิ ของ
ฝ่ายบริหาร
ทั้งนี้ สินทรัพย์จากโครงการสารวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยจะแสดงตาม
สิทธิถือครองตามสัดส่วนการร่วมทุนในแต่ละโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
โครงกำรของ ปตท.สผ.
1.
โครงการคอนแทร็ค 3
2.
โครงการอี 5
3.
โครงการสินภูฮ่อม (แปลง อี 5 North )
4.
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
5.
โครงการเอส 1
6.
โครงการบงกช (แปลง บี15, บี16, บี17)
7.
โครงการคอนแทร็ค 4
8.
โครงการอาทิตย์ (แปลง บี14A, บี15A, บี16A)
โครงกำรของ ปตท.สผ.อ.
9.
โครงการจี 4/48
10.
โครงการเยตากุน
11.
โครงการจี 4/43
12.
โครงการยาดานา
13.
โครงการบงกช (แปลง จี12/48)
14.
โครงการคอนแทร็ค 4 (แปลง จี7/50)
15.
โครงการพื้นที่พันนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17
(แปลง บี-17)

9

สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 5
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 24.5
ร้อยละ 25
ร้อยละ 44.4445
ร้อยละ 45
ร้อยละ 80
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 5
ร้อยละ 19.31784
ร้อยละ 21.375
ร้อยละ 25.50
ร้อยละ 44.4445
ร้อยละ 45
ร้อยละ 50

ดูเพิ่มเติมเอกสารแนบ 5 - ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
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แบบ 56-1 ประจำปี 2557
16.

โครงการแอล 28/48
แปลงแอล 21/4810
แปลงแอล 28/48
17.
โครงการอาทิตย์ (แปลง จี8/50)
18.
โครงการพีทีทีอีพี 1
19.
โครงการจี 9/43
20.
โครงการแอล 22/43
21.
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3
22.
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 1111
23.
โครงการซอติก้า
24.
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
25.
โครงการเอ 4/48 และ เอ 5/4812
โครงกำรของ PTTEPO
26.
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ13
โครงกำรของ PTTEP SV
27.
โครงการเวียดนาม 52/97
โครงกำรของ PTTEP KV
28.
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95
โครงกำรของ PTTEP HL
29.
โครงการเวียดนาม 16-1
โครงกำรของ PTTEP HV
30.
โครงการเวียดนาม 9-2
โครงกำรของ PTTEP OM
31.
โครงการโอมาน 44
โครงกำรของ PTTEP AG
32.
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี

ร้อยละ ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 52.9412
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 25.0010
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 7
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 8.50
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 28.50
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 25
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 100
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 35

10

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเป็นผู้ดาเนินการแปลงสารวจหมายเลข แอล 21/48 และ
แอล 28/48 ได้รับอนุมัติการคืนพื้นที่แปลงสัมปทาน แอล 21/48 ภายหลังจากได้ดาเนินการตามข้อผูกพันของสัมปทานครบช่วงที่ 3 ปีที่ 1 ครบถ้วนแล้ว
11
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ผู้ร่วมทุนอื่นในโครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 ได้ขอยุติการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 15 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ตาม
สัญญาร่วมทุน ทาให้มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในโครงการดังกล่าวของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล (ปตท.สผ.อ.) จากเดิม ร้อยละ 45
เป็นร้อยละ 52.9412 โดย ปตท.สผ.อ. ยังคงเป็นผู้ดาเนินการ
12
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเป็นผู้ดาเนินการแปลงสารวจหมายเลข เอ 4/48 และ เอ 5/48
ได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอคืนพื้นที่ทั้งหมดของแปลงสารวจหมายเลขเอ 4/48 และเอ 5/48 ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ
13
PTTEPO ถือหุ้นในบริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด และ บริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จากัด ซึ่งเป็นผู้ถือสัมปทานในโครงการ
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แบบ 56-1 ประจำปี 2557
โครงกำรของ ปตท.สผ.ส.
33.
โครงการสินภูฮ่อม (แปลง อียู-1)
34.
โครงการบี 6/27
35.
โครงการเอส 1
โครงกำรของ PTTEP SM
36.
โครงการอินโดนีเซีย เซไมทู14
โครงกำรของ PTTEP SA
37.
โครงการเมียนมาร์พีเอสซี จี และอีพี 2
38.
โครงการเมียนมาร์ MD-7 และ MD-8
39.
โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 315
โครงกำรของ PTTEP NZ
40.
โครงการนิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์16
โครงกำรของ PTTEP SMD
41.
โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์17
โครงกำรของ PTTEP ML
42.
โครงการอินโดนีเซีย มาลุนด้า
โครงกำรของ PTTEP SD
43.
โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง18
โครงกำรของ PTTEP SS
44.
โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ ซาการี19

สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 20
ร้อยละ 60
ร้อยละ 75
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 28.33
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 85
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 50.7463
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 100
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 30
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ -

14

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 บริษัท PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM) และผู้ร่วมทุนยื่นขอยุติ การสารวจและคืนพื้นที่แปลงสารวจใน
โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติ จาก
รัฐบาลอินโดนีเซีย
15
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 บริษัท PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract :
PSC) กับ Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) เพื่อรับสิทธิในการดาเนินการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสารวจบนบก MOGE 3 ใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จากการลงนามในสัญญาดังกล่าวทาให้บริษัท PTTEP SA มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 85 และเป็นผู้ดาเนินการ
16
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 บริษัท PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ในการยุติการร่วมทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 18 ในโครงการนิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์
17
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 บริษัท PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD) ได้รับการโอนสัดส่วนการร่วมลงทุนในโครงการ อินโดนีเซีย
เซาท์ มานด้าร์ จาก บริษัท Talisman South Mandar B.V. ทาให้สัดส่วนการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34 เป็นร้อยละ 50.7463 โดยจะมีผล
สมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
18
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 บริษัท PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD) และผู้ร่วมทุนยื่นขอยุติการสารวจและคืนพื้นที่แปลงสารวจในโครงการอินโดนีเซีย
ซาดัง หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันขั้นต่าช่วงระยะเวลาสารวจที่ 1 ครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
19
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 บริษัท PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS) ได้ขอยุติการลงทุนสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงการอินโดนีเซีย เซาท์
ซาการี โดยได้รับอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซียแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
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แบบ 56-1 ประจำปี 2557
โครงกำรของ PTTEP CA
45.
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี 20
46.
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ 20
โครงกำรของ PTTEP AP
47.
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย


แปลงเอซี/แอล 7, เอซี/แอล 8, เอซี/อาร์แอล 7, เอซี/
พี 33, เอซี/พี 34 และ เอซี/พี 54

แปลงเอซี/แอล 1, เอซี/แอล 2 และ เอซี/แอล 3

แปลงเอซี /อาร์แอล 10



แปลงเอซี/อาร์แอล 4 (Tenacious)
แปลงเอซี/อาร์แอล 6 (Audacious), เอซี/อาร์แอล 4
(ไม่รวม Tenacious), เอซี/อาร์แอล 5, เอซี/อาร์แอล 6
(ไม่รวม Audacious)

แปลงเอซี/พี 421

แปลงดับเบิ้ลยู เอ 396 พี และ ดับเบิ้ลยู เอ 397 พี

โครงกำรของ PTTEP AI
48.
โครงการกลุ่มโคฟ เอนเนอร์ยี่ จากัด





โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอวร์ แอเรีย วัน
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร์
โครงการเคนยา แอล 10 เอ และ 10 บี
แปลง แอล 10 เอ
แปลง แอล 10 บี22

โครงการเคนยา แอล 5, แอล 7, แอล 11 เอ,
แอล 11 บีและ แอล 12
โครงกำรของ Natuna 2
49.
โครงการนาทูน่า ซี เอ

สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ ร้อยละ 100
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 89.6875
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 50

ร้อยละ ร้อยละ 20

สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 8.5
ร้อยละ 10
ร้อยละ 31.25
ร้อยละ ร้อยละ 10
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 11.5

20

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 บริษัท PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงนามในสัญญาโอนคืนสิทธิหน่วย
ลงทุนในห้างหุ้นส่วน (Partnership Units Redemption Agreement หรือ PURA) กับบริษัท Statoil Canada Limited ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการ
Canada Oil Sands KKD (KKD) เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนใน 5 แหล่งของโครงการ KKD โดยบริษัท PTTEP CA ได้แลกเปลี่ยนการถือ
สัดส่วนร้อยละ 40 ในแหล่ง Leismer และ Corner (L&C) เพื่อได้มาซึ่งสัดส่วนร้อยละ 60 ในแหล่ง Thornbury Hangingstone และ South Leismer
(THSL) ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บริษัท PTTEP CA ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามที่ระบุใน PURA และได้รับอนุมัติจากรัฐบาล
แคนาดาแล้ว ทาให้บริษัทเป็นผู้ถือสัดส่วนทั้งหมดร้อยละ100 และเป็นผู้ดาเนินการในแหล่ง THSL
21
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd ได้ขอยุติการร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ในแปลงสัมปทาน
เอซี/พี 4 โดยได้รับอนุมัติจากรัฐบาลออสเตรเลียแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557
22
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 บริษัท Cove Energy Kenya Limited (CEKL) ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเคนยาในการขอยุติการลงทุนสัดส่วนร้อยละ
15 ในโครงการเคนยา แอล 10 บี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
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แบบ 56-1 ประจำปี 2557
โครงกำรของ PTTEP BL
50.
โครงการบารารินเนียส์ เอพี 123
51.
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 2324
โครงกำรของ PTTEP SP
52.
โครงการคอนแทร็ค 4 (แปลง บี 12/27)25
53.
โครงการสินภูฮ่อม (แปลง อี 5 North และอียู-1)25
โครงกำรของ PTTEP G7
54.
โครงการคอนแทร็ค 4 (แปลง จี 7/50)25

สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 25
ร้อยละ 20
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 15
ร้อยละ 35
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 15

สาหรับรายละเอียดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
รำยกำรสินทรัพย์
ทรัพย์สินของโครงการที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียม
สินทรัพย์ในการสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
ประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ค่าความนิยม
ท่อขนส่งก๊าซ
เครื่องมือ อุปกรณ์เสริมและอื่นๆ
รวมทังสิน *
* ได้ตัดรายการระหว่างกันในแต่ละบริษัทแล้ว

ค่ำเสื่อมรำคำ /
ค่ำเผื่อ
รำคำทุน ค่ำตัดจำหน่ำย กำรด้อยค่ำของ มูลค่ำสุทธิ
สะสม
สินทรัพย์
20,773.81

(10,914.66)

(576.19)

9,282.96

5,041.93
1,983.59
1,134.08
854.08
490.61
30,278.10

(646.49)
(130.63)
(217.51)
(11,909.29)

(626.02)
(7.31)
(1,209.52)

4,415.91
1,337.10
1,126.77
723.45
273.10
17,159.29

23

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 บริษัท PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and Production Limitada (PTTEP BL) ได้ทาสัญญากับ
บริษัท BG E&P Brasil Ltda. (BG Brasil) เพื่อเข้าร่วมทุนในแปลงสารวจ BAR-M-215, BAR-M-217, BAR-M-252 และ BAR-M-254 ร้อยละ 25 โดยสัญญา
ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (Brazil's National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (The ANP))
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557
24
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 บริษัท PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and Production Limitada (PTTEP BL) ได้ลงนาม
ในสัญญาเพื่อเข้าซื้อสัดส่วนในแปลงสารวจ BM-ES-23 ร้อยละ 20 จากบริษัท Shell Brasil Petroleo Ltda (Shell Brasil) โดยสัญญาดังกล่าวได้รับ
การอนุมัติจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (Brazil's National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (The ANP)) เมื่อวันที่
31 ตุลาคม 2557
25
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 บริษัท PTTEP Offshore Investment Company Limited และบริษัท PTTEP International Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของกลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement : SPA) เพื่อเข้าซื้อบริษัทย่อยของบริษัท Hess Corporation ซึ่งได้แก่
บริษัท Hess Thailand Holdings II Limited (HTH) และบริษัท Hess Exploration Thailand Company Limited (HETCL) ในสัดส่วนร้อยละ 100
โดยการเข้าซื้อกิจการ HTH เสร็จสิ้นในวันที่ 22 เมษายน 2557 ทาให้บริษัทมีสัดส่วนในแปลง บี 12/27 ของโครงการคอนแทร็ค 4 และแปลง อียู -1
และแปลง อี 5 North ของโครงการสินภูฮ่อมเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 15 และร้อยละ 35 ตามลาดับ และการเข้าซื้อกิจการ HETCL เสร็จสิ้นในวันที่ 28
พฤษภาคม 2557 ทาให้บริษัทมีสัดส่วนในแปลง จี 7/50 ของโครงการคอนแทร็ค 4 เพิ่มขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 15 การเข้าซื้อกิจการนี้ทาให้กลุ่มบริษัท
ได้เปลี่ยนสถานะเป็นผู้ดาเนินการของโครงการสินภูฮ่อม ต่อมากลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัท HTH เป็นบริษัท สินภูฮ่อม โฮลดิ้ง จากัด และบริษัท
HETCL เป็นบริษัท ปตท.สผ. จี 7 จากัด
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เงินลงทุนของบริษัท
ปตท.สผ. มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งสรุปเงินลงทุนของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
ได้ดังนี้

ชื่อบริษัท

ประเทศที่
จดทะเบียน

บริษัทย่อย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ปตท.สผ.อ.)
PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)
บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด (พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส)

ไทย
เคย์แมน
ไทย

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จากัด (ปตท.สผ.ส.)
PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA)
PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK)
PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV)
PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV)
PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL)26
PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV)27
PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM)
PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)
PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR)
PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH)
PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID)
บริษัท ปตท.สผ. อันดามัน จากัด (ปตท.สผ.อันดามัน)
PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI)
PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR)
PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AU)
PTTEP Australia Offshore Pty Limited (PTTEP AO)
PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ)
PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)
PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)
PTTEP Australia Browse Basin Pty Limited (PTTEP AB)
PTTEP Australia International Finance Pty Limited (PTTEP AIF)

ไทย
เคย์แมน
ฮ่องกง
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
ไทย
เคย์แมน
เคย์แมน
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย

26
27

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ให้บริการสนับสนุน
บุคลากร
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ให้บริการจัดหา
เงินทุนเพื่อธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
2557

2556

100
100
100

100
100
100

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

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

ถือหุ้นใน Hoang Long Joint Operating Company ร้อยละ 28.5
ถือหุ้นใน Hoan-Vu Joint Operating Company ร้อยละ 25
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ชื่อบริษัท
บริษัทย่อย (ต่อ)
PTTEP Australasia Pty Limited (PTTEP AA)
PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited (PTTEP AT)
PTTEP Australasia (Finance) Pty Limited (PTTEP AAF)
PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Limited (PTTEP AAP)
Tullian Pty Limited (PTTEP AAT)
PTTEP Australasia (Operations) Pty Limited (PTTEP AAO)
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited (PTTEP AAA)
PTTEP Australasia (Staff) Pty Limited (PTTEP AAS)
PTTEP International Holding Company Limited (PTTEP IH)
PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited
(PTTEP SVPC)
PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH)
JV Shore Base Limited (JV Shore Base)
PTTEP Netherland Holding Limited (PTTEP NL)
JV Marine Limited (JV Marine)
PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)
PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)
PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)
PTTEP Malunda Limted (PTTEP ML)
PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC)
PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)
PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF)

Cove Energy Limited (Cove)
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
(CEMROL)
Cove Energy East Africa Limited (CEEAL)
Cove Energy Mozambique Rovuma Offshore Limited
(CEMROFL)
Cove Mozambique Terra Limitada (CMTL)
Cove Mozambique Energia Limitada (CMEL)
Cove Energy Kenya Limited (CEKL)
PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH)
PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI)
PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas
Exploration and Production Limitada (PTTEP BL)

ประเทศที่
จดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
เคย์แมน
เคย์แมน
ฮ่องกง
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เนเธอร์แลนด์
แคนาดา
แคนาดา

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
2557

2556

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ท่อขนส่งก๊าซ

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

อังกฤษ
ไซปรัส

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ให้บริการจัดหา
เงินทุนเพื่อธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม

100
100

100
100

ไซปรัส
ไซปรัส

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม

100
100

100
100

โมซัมบิก
โมซัมบิก
เคนยา
เนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
บราซิล

ธุรกิจปิโตรเลียม

100

100

ส่วนที่ 1 หน้า 72

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อบริษัท
บริษัทย่อย (ต่อ)
Sinphuhorm Holdings Limited (SHL) 28
PTTEP SP Limited (PTTEP SP)28
บริษัท ปตท.สผ. จี 7 จากัด (PTTEP G7)28
บริษัทร่วม
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด (EnCo)
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด (PTT ICT)

บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP29

ประเภทธุรกิจ

เคย์แมน
อังกฤษ
ไทย

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม

100
100
100

-

ไทย
ไทย

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ให้บริการฐานปฏิบัติการ
ทางเดินอากาศ
ธุรกิจปิโตรเลียม

50
20

50
20

50

50

30

30

ธุรกิจปิโตรเลียม
ท่อขนส่งก๊าซ
ท่อขนส่งก๊าซ
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ให้เช่าเรือ FSO
ธุรกิจปิโตรเลียม
ให้บริการการเดินทาง
ทางอากาศ
ธุรกิจปิโตรเลียม
ท่อขนส่งก๊าซ
ฐานสนับสนุนการ
ปฏิบัติการปิโตรเลียม
ท่าเรือและคลังสินค้า
ธุรกิจปิโตรเลียม

50
25.50
19.3178
53.9496
25.0009
50

50
25.50
19.3178
53.9496
25.0009
50

13.11
32

13.11
40
32

35
80
15.67

35
80
15.67

50

50

ออสเตรเลีย

UAQ Petroleum Limited (UAQ)
กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน
Carigali – PTTEPI Operating Company Sdn Bhd. (CPOC)
Moattama Gas Transportation Company (MGTC)
Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC)
Orange Energy Limited (Orange)
B8/32 Partners Limited (B8/32 Partners)
PTT FLNG Limited (PTT FLNG)

มาเลเซีย
เบอร์มิวดา
เคย์แมน
ไทย
ไทย
ฮ่องกง

Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan 2)30
KKD Oil Sands Partnership (KOSP) 31
Leismer Aerodrome Limited (LAL)

บาฮามาส
แคนาดา
แคนาดา

Groupement Bir Seba (GBRS)
Andaman Transportation Limited (ATL)
NST Supply Base Company Limited (NST)

แอลจีเรีย
เคย์แมน
ไทย

Natuna 2 B.V. (Natuna 2)

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
2557
2556

ประเทศที่
จดทะเบียน

ฮ่องกง

เนเธอร์แลนด์

ลักษณะความสัมพันธ์: บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยทางตรงหรือทางอ้อม และผู้บริหารของบริษัทย่อยมาจากบริษัททั้งหมด

4.2 มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ
ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2557 ปตท.สผ. และบริษั ท ย่อ ย มีสินทรัพ ย์สุทธิ ทั้ งสิ้ น 12,548 ล้า นดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 413,620 ล้านบาท) หรือ 3.16 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหุ้น (เทียบเท่า 104.19 บาท ต่อหุ้น)
28

รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 เรื่องการซื้อธุรกิจ
บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP ได้แก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd.
30
ถือหุ้นใน Asia Pacific Marine Services (EF) B.V. ร้อยละ 100
31
รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ Canada Oil Sands KKD (KKD)
29
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5. ข้อพิพำททำงกฎหมำย
- ไม่มี -
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
6.1

ข้อมูล ปตท.สผ.
บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 6, 19 – 36
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประเภทธุรกิจ
สารวจและผลิตปิโตรเลียมและลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง
เลขทะเบียนบริษัท 0107535000206
โทรศัพท์
+66-2537-4000
โทรสำร
+66-2537-4444
เว็บไซต์
www.pttep.com
อีเมล์
ติดต่อกรรมการอิสระ independentdirector@pttep.com
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ir@pttep.com
ติดต่อเลขานุการบริษัท corporatesecretary@pttep.com
ทุนจดทะเบียน
3,969,985,400 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 3,969,985,400 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว
3,969,985,400 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 3,969,985,400 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
ชื่อบริษทั
สถำนที่อยู่
สำนักงำนใหญ่
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6.2

ข้อมูลบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท.สผ. มีบริษัทย่อยทั้งหมด 61 บริษัท โดยทุกบริษัทย่อยมีสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ และโทรสาร เช่นเดียวกับ ปตท.สผ. ตามข้อ 6.1
และมีรายชื่อกรรมการของแต่ละบริษัทตามเอกสารแนบ 2
ชื่อย่อ

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว

รำคำต่อหุ้น

ชนิด
ของหุ้น

ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
1 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
2 บริษัท ปตท.สผ. สยาม จากัด

ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ.ส.

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

10 บาท
100 บาท

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

3

บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

ออเร้นจ์

1,000,000

100 บาท

หุ้นสามัญ

4
5
6
7
8
9

บริษัท ปตท.สผ. จี7 จากัด32
บริษัท เจวี มารีน จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี อัลจีเรีย จากัด
บริษัท เจวี ชอร์ เบส จากัด
บริษัท พีทีทีอีพี แอฟริกา อินเวสท์เมนท์ จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี โฮลดิ้ง จากัด

ปตท.สผ.จี7
JV Marine
PTTEP AG
JV Shore Base
PTTEP AI
PTTEPH

6,063.741
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

100 บาท
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

ที่

32

ชื่อบริษัท

ผู้ถือหุ้น
PTTEP 100%
PTTEP 51%
PTTEPO 49%
PTTEPO 53.9496%
MOECO 36.0504%
KrisEnergy 10%
PTTEPI 100%
PTTEP IH 100%
PTTEPO 100%
PTTEP IH 100%
PTTEPH 100%
PTTEPO 100%

เดิมชื่อ บริษัท เฮสส์ เอ็กซ์โพลเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด
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PTTEP HL
PTTEP HV
PTTEP ID
PTTEP IH
PTTEP IR
PTTEP KV
PTTEP ML
PTTEP SA
PTTEP NL
PTTEP NZ
PTTEPO

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
6,667

1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.

ชนิด
ของหุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

PTTEP OM
PTTEPR
PTTEP SD
PTTEP SM
PTTEP SMD
PTTEP SS

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

ที่

ชื่อบริษัท

ชื่อย่อ

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บริษัท พีทที ีอีพี ฮองลอง จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี ฮอนวู จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี อินโดนีเซีย จากัด
บริษัท พีทีทีอีพี อินเตอร์เนชัน่ แนล โฮลดิ้ง จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี อิหร่าน จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี คิมลอง เวียดนาม จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี มาลุนด้า จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี เซาธ์ เอเชีย จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี เนเธอร์แลนด์ โฮลดิ้ง จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี นิวซีแลนด์ จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์ จากัด

21
22
23
24
25
26

บริษัท พีทที ีอีพี โอมาน จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี โรมมานา จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี ซาดัง จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี เซไม ทู จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี เซาท์ มานด้าร์ จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี เซาท์ ซาการี จากัด

รำคำต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้น
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEPH 100%
PTTEPH 100%
PTTEP OM 100%
PTTEPO 100%
PTTEP ID 100%
PTTEPH 100%
PTTEP IH 100%
PTTEPH 100%
PTTEP 75%
PTTEPI 25%
PTTEPO 100%
PTTEP AI 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP ID 100%
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ที่

ชื่อบริษัท

27
28
29
30
31
32
33

บริษัท พีทที ีอีพี เซาท์เวสต์ เวียดนาม จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี เอ็มอีเอ จากัด
บริษัท สินภูฮ่อม โฮลดิ้ง จากัด33
บริษัท พีทที ีอีพี ออสเตรเลีย พีทีวาย จากัด
บริษัท พีทีทีอีพี ออสเตรเลีย ออฟชอร์ พีทีวาย จากัด
บริษัท พีทีทีอีพี ออสเตรเลีย เพิรธ์ พีทีวาย จากัด
บริษัท พีทที ีอีพี ออสเตรเลีย เบราส์ เบซิน
พีทีวาย จากัด
34 บริษัท พีทที ีอีพี ออสตราเลเซีย (สตาฟส์)
พีทีวาย จากัด
35 บริษัท พีทที ีอีพี ออสตราเลเซีย พีทีวาย จากัด

PTTEP SV
PTTEP MEA
SHL
PTTEP AU
PTTEP AO
PTTEP AP
PTTEP AB

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

PTTEP AAS

10

PTTEP AA

409,895,440

ชื่อย่อ

40,000,000
1,575,000

1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
0.01 ดอลลาร์ สรอ.
1ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

ชนิด
ของหุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

PTTEPO
PTTEP
PTTEPO
PTTEPH
PTTEP AU
PTTEPH
PTTEP AP

1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ

PTTEP AB 100%

รำคำต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้น
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ราคาแตกต่างกัน34
หุ้นสามัญ PTTEP AB 100%
(ราคาเฉลี่ย 0.4895 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย)
0.4957 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย หุ้นบุริมสิทธิ
0.4895 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
หุ้น B35

33

เดิมชื่อ Hess Thailand Holdings II Limited

34

คิดเป็นมูลค่า 200,631,256.48 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย (รวมกับหุน้ บุริมสิทธิ์มลู ค่า 19,826,452.31 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย และหุน้ B มูลค่า 770,914.25 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย จะมีมูลค่าหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิน้ 221,288,623.04 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย)
หุ้นบริษทั ประเภทหนึ่งที่ออกให้สาหรับพนักงานในโครงการ Employee Share Option Plan (ESOP) ซึ่งต่อมา PTTEP AB ได้รับซื้อไว้ทั้งหมด

35
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ที่

ชื่อบริษัท

36 บริษัท พีทที ีอีพี ออสตราเลเซีย (ปิโตรเลียม)
พีทีวาย จากัด
37 บริษัท พีทที ีอีพี ออสตราเลเซีย (ทิวเลี่ยน)
พีทีวาย จากัด
38 บริษัท พีทที ีอีพี ออสตราเลเซีย (ไฟแนนซ์)
พีทีวาย จากัด
39 บริษัท พีทที ีอีพี ออสตราเลเซีย (แอชมอร์
คาร์เทียร์) พีทีวาย จากัด
40 บริษัท พีทที ีอีพี ออสตราเลเซีย (โอเปอเรชัน่ )
พีทีวาย จากัด
41 บริษัท พีทที ีอีพี ออสเตรเลีย ติมอร์ ซี พีทีวาย
จากัด

36

PTTEP AAP

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว
10

1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

ชนิด
ของหุ้น
หุ้นสามัญ

PTTEP AA 100%

PTTEP AAT

1

1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ

PTTEP AAP 100%

PTTEP AAF

1

1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ

PTTEP AA 100%

PTTEP AAA

1,700,000

2 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ

PTTEP AB 100%

PTTEP AAO

106,686,517

0.20 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ

PTTEP AB 100%

PTTEP AT

50

ไม่มีกาหนด Par Value 36
(ราคาเฉลี่ย 827,048.78
ดอลลาร์ ออสเตรเลีย)

หุ้นสามัญ

PTTEP AB 100%

ชื่อย่อ

รำคำต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้น

PTTEP AB เข้าซื้อหุ้น PTTEP AT ทั้งหมด 50 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 41,352,439 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
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42 พีทีทีอีพี เนเธอร์แลนด์ โคออเปอร์เรตี จากัด

PTTEP NC

จำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้แล้ว
-37

43 พีทีทีอีพี เนเธอร์แลนด์ โฮลดิ้ง โคออเปอร์เรตี
จากัด
44 บริษัท พีทที ีอีพี บราซิล อินเวสท์เมนต์ จากัด
45 บริษัท พีทที ีอีพี แคนาดา จากัด
46 บริษัท พีทที ีอีพี เอฟแอลเอ็นจี โฮลดิ้ง จากัด
47 บริษัท พีทที ีอีพี เอชเค โฮลดิง้ จากัด

PTTEP NH

48 บริษัท โคฟ เอนเนอร์ยี่ จากัด
49 บริษัท โคฟ เอนเนอร์ยี่ อีส แอฟริกา จากัด
50 บริษทั โคฟ เอนเนอร์ยี่ โมซัมบิก โรวูมา
ออนชอร์ จากัด
51 บริษัท โคฟ เอนเนอร์ยี่ โมซัมบิก โรวูมา
ออฟชอร์ จากัด

ที่

37
38

ชื่อบริษัท

-

ชนิด
ของหุ้น
-

-38

-

-

PTTEP BI
PTTEP CA
PTTEP FH
PTTEP HK

324,423,816.34
1,073,292,632.84
10,000
10,000

1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ แคนาดา
1 ดอลลาร์ ฮ่องกง
1 ดอลลาร์ ฮ่องกง

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

COVE
CEEAL
CEMROL

5,089,129.47
1,000
1,000

1 ปอนด์สเตอริง
1 ยูโร
1 ยูโร

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

PTTEP IH 0.00005%
PTTEP NL 99.99995%
PTTEP HK 75%
PTTEPI
25%
PTTEP NH 100%
PTTEP NC 100%
PTTEP IH 100%
PTTEP
25%
PTTEPI
75%
PTTEP AI 100%
COVE
100%
CEEAL
100%

CEMROFL

1,000

1 ยูโร

หุ้นสามัญ

CEEAL

ชื่อย่อ

รำคำต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้น

100%

PTTEP NC มี Member Contribution เป็นเงินจานวน 1,085,050,500.00 ดอลลาร์ สรอ. ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2557
PTTEP NH มี Member Contribution เป็นเงินจานวน 324,373,816.77 ดอลลาร์ สรอ. ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2557
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CEKL

จำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้แล้ว
1,000

100 ชิลลิงเคนยา

ชนิด
ของหุ้น
หุ้นสามัญ

53 บริษัท โคฟ โมซัมบิก เทียรา จากัด
54 บริษัท โคฟ โมซัมบิก เอนเนอร์เกีย จากัด
55 พีทีทอี ีพี บราซิล อินเวสท์เมนต์ อิน ออลย์
แอนด์ แก๊ส เอกซ์พลอเรชัน่ แอนด์ โปรดักชั่น
ลิมิทาด้า

CMTL
CMEL
PTTEP BL

50,000
50,000
790,293,700

1 เหรียญโมซัมบิก
1 เหรียญโมซัมบิก
1 เรียลบราซิล

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

56 พีทีทีอีพี เอสพี ลิมเิ ต็ด39

PTTEP SP

2
95,279,585

2 ปอนด์สเตอริง
95,279,585 ดอลลาร์ สรอ.

หุ้นสามัญ

พีทีทีอีพี
เซอร์วิสเซส
ATL

100,000

10 บาท

หุ้นสามัญ

62,500

1 ดอลลาร์ สรอ.

หุ้นสามัญ

ที่

ชื่อบริษัท

52 บริษัท โคฟ เอนเนอร์ยี่ เคนยา จากัด

ธุรกิจบริกำร
57 บริษัท พีทที ีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด
(ให้บริการสนับสนุนบุคลากร)
58 บริษัท อันดามัน ทรานสปอร์ตเทชั่น จากัด
(ลงทุนในท่อขนส่งก๊าซสาหรับโครงการใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)

39

ชื่อย่อ

รำคำต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้น
CEEAL
99.9%
COVE
0.1%
CEMROL 100%
CEMROFL 100%
PTTEPI
99.9999999%
PTTEP NH
0.0000001%
SHL
100%

PTTEP
PTTEPI
PTTEPO
MOGE

25%
75%
80%
20%

เดิมชื่อ Hess (Thailand) Limited
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ที่

ชื่อบริษัท

59 บริษัท พีทที ีอีพี เซาท์เวสต์ เวียดนาม ไพพ์ไลน์
จากัด(ลงทุนในท่อขนส่งก๊าซสาหรับโครงการ
ในประเทศเวียดนาม)
60 บริษัท พีทีทีอีพี ออสเตรเลีย อินเตอร์เนชัน่ แนล
ไฟแนนซ์ พีทีวาย จากัด
(จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของ ปตท.สผ.)
61 บริษัท พีทที ีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชั่นแนล
ไฟแนนซ์ จากัด
(จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของ ปตท.สผ.)

PTTEP SVPC

จำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้แล้ว
50,000

PTTEP AIF

PTTEP CIF

ชื่อย่อ

1 ดอลลาร์ สรอ.

ชนิด
ของหุ้น
หุ้นสามัญ

PTTEPH

50,000

1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ

PTTEP AP 100%

50,000

1 ดอลลาร์ แคนาดา

หุ้นสามัญ

PTTEP NC 100%

รำคำต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้น
100%
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6.3

ข้อมูลบริษัทร่วม (นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไปแต่ไม่เกินร้อยละ 50)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท.สผ. มีบริษัทร่วมทั้งหมด 18 บริษัทและมีรายชื่อกรรมการของแต่ละบริษัทตามเอกสารแนบ 2 ดังนี้

ที่

ชื่อบริษัท

1 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด
สำนักงำนใหญ่: เลขที่ 555/1
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 66 (0) 2140-1000
โทรสำร: 66 (0) 2140-1122
2 บริษัท พีทที ี ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด
สำนักงำนใหญ่: เลขที่ 555/1
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้น 4-5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 66 (0) 2537-3456
โทรสำร: 66 (0) 2537-2935

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่อ

ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

EnCo

ให้บริการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

PTT ICT

จำนวนหุ้นที่
รำคำต่อหุ้น
จำหน่ำยได้แล้ว
180,000,000
10 บาท

ชนิด
ของหุ้น
หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
 ปตท.สผ. 50%
 ปตท. 50%

15,000,000

10 บาท

หุ้นสามัญ

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

ชื่อบริษัท

3 Carigali – PTTEPI Operating Company
Sendirian Berhad
สำนักงำนใหญ่: Tower 1, Petronas
Twin Towers, Kuala Lumpur City
Center, 50088, Kuala Lumpur,
Malaysia
โทรศัพท์: (603) 2782-2555
โทรสำร: (603) 2713-9877
4 Moattama Gas Transportation
Company
สำนักงำนใหญ่: No. 5 Sacred Tooth
Relic Lake Avenue, Punn Pin Gone
Quarter No. 5, Mayangon Township,
Yangon, The Union of Myanmar
โทรศัพท์: (951) 650-977, 660-466
โทรสำร: (951) 650-478, 650-479

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่อ

สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม

CPOC

ท่อขนส่งก๊าซใน
พม่า

MGTC

จำนวนหุ้นที่
รำคำต่อหุ้น
จำหน่ำยได้แล้ว
350,000
1 ริงกิต
มาเลเซีย

1,000,000

0.03
ดอลลาร์ สรอ.

ชนิด
ของหุ้น
หุ้นสามัญ



หุ้นสามัญ

 PTTEPO 25.5%

ผู้ถือหุ้น
ปตท.สผ.อ. 50%
 PCJDA Limited 50%

 Unocal Myanmar

Offshore 28.2625%
 Total E&P
Myanmar 31.2375%
 MOGE 15%
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ที่

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่อ

5 Taninthayi Pipeline Company LLC
สำนักงำนใหญ่: 16 Shwe Taung Kyar
Bahan, Yangon, The Union of Myanmar
โทรศัพท์: (951) 526-411-4
โทรสำร: (951) 525-698

ท่อขนส่งก๊าซ
ในพม่า

TPC

6 บริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จากัด
สำนักงำนใหญ่: 19 อาคารไทยพาณิชย์
ปาร์ค พลาซ่า อีสต์ อาคาร 3 ชั้น 5
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 66 (0) 2545-5555

สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม

จำนวนหุ้นที่
ชนิด
รำคำต่อหุ้น
จำหน่ำยได้แล้ว
ของหุ้น
100,000
1 ดอลลาร์ สรอ. หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
 PTTEPO 19.31784%
 Petronas Carigali

B 8/32
Partners

110,000

100 บาท

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

ชื่อบริษัท

7 Hoang Long Joint Operating
Company
สำนักงำนใหญ่: Suite 2001, Me Linh
Point Tower, 2 Ngo Duc Ke Street,
District 1, Ho Chi Mihn City,
S.R. Vietnam
โทรศัพท์: (848) 3829-9359
โทรสำร: (848) 3822-6106
8 Hoan-Vu Joint Operating Company
สำนักงำนใหญ่: Suite 2006, Me Linh
Point Tower, 2 Ngo Duc Ke Street,
District 1, Ho Chi Mihn City,
S.R. Vietnam
โทรศัพท์: (848) 3823-9525
โทรสำร: (848) 3823-9526
40
41

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่อ

สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม

HL JOC

จำนวนหุ้นที่
รำคำต่อหุ้น
จำหน่ำยได้แล้ว
-40
-

ชนิด
ของหุ้น
-

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

สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม

HV JOC

-41

-

-

 PTTEP HV 25%
 SOCO 25%
 PVEP 50%

ไม่มีการออกหุ้น แต่สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน
ไม่มีการออกหุ้น แต่สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน
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ที่

ชื่อบริษัท

9 Mangalalu Truscott Airbase PTY Ltd
สำนักงำนใหญ่: Level 1,
40 Cavenagh St, Darwin, Northern
Territory, Australia
โทรศัพท์: (61) 8-8922-0930
โทรสำร: (61) 8-8922-0910
10 Troughton Island Pty Ltd
สำนักงำนใหญ่: Level 1, 40
Cavenagh St, Darwin, Northern
Territory, Australia
โทรศัพท์: (61) 8-8922-0930
โทรสำร: (61) 8-8922-0910

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่อ

ฐานปฏิบัตกิ าร
ทางเดินอากาศ

-

จำนวนหุ้นที่
รำคำต่อหุ้น
จำหน่ำยได้แล้ว
600
1 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

ชนิด
ของหุ้น
หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
 PTTEP AAO 50%
 Arthur Hamilton 41.667%
 Alex Wood

ฐานปฏิบัตกิ าร
ทางเดินอากาศ
สารอง

-

100

1 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ

8.333%

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

ชื่อบริษัท

11 Groupement Bir Seba
สำนักงำนใหญ่: Lot No.1,
Lotissement Belle Vue-Hydra,
Algiers, Algeria
โทรศัพท์: (213) 2194-5325 / 26 / 27
โทรสำร: (213) 2194-5320 / 22
12 PTT FLNG Limited
สำนักงำนใหญ่: 1401 Hutchison
House, 10 Harcourt Road,
Hong Kong
โทรศัพท์: (852) 2846 1888
โทรสำร: (852) 2845 0476

42

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่อ

สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม

GBRS

จำนวนหุ้นที่
รำคำต่อหุ้น
จำหน่ำยได้แล้ว
-42
-

ชนิด
ของหุ้น
-

ผู้ถือหุ้น
 PTTEP AG 35%
 PVEP 40%
 Sonatrach 25%

ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม

PTT FLNG

1,000

10 ดอลลาร์
ฮ่องกง

หุ้นสามัญ

 PTTEP FH 50%
 PTT International

(Singapore) Company
Pte Ltd 50%

ไม่มีการออกหุ้น แต่สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน 
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ที่

ชื่อบริษัท

13 Erawan 2 FSO Bahamas Ltd
สำนักงำนใหญ่: Ocean Centre,
Montagu Foreshore, East Bay Street,
Nassau, New Providence, Bahamas
P.O. Box SS-19084, Nassau,
New Providence, Bahamas
โทรศัพท์: โทรสำร: 14 Leismer Aerodrome Limited
สำนักงำนใหญ่: Suite 3600, 308 – 4th
Ave S.W., Calgary, Alberta T2P 0H7,
Canada
โทรศัพท์: (403) 234-0123
โทรสำร: (403) 234-0103

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่อ

ให้เช่าเรือ FSO

Erawan 2
FSO
Bahamas

ให้บริการการ
เดินทางอากาศ

LAL

จำนวนหุ้นที่
ชนิด
รำคำต่อหุ้น
จำหน่ำยได้แล้ว
ของหุ้น
100
1 ดอลลาร์ สรอ. หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
 Chevron Global Energy Inc.

65.91%
 JV Marine Ltd 13.11%
 MOECO 20.98%

200

ไม่มีกาหนด
Par Value

หุ้นสามัญ

 Statoil Canada Ltd

96%

 PTTEP CA 64%
 FCCL Partnership 40%
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ที่

ชื่อบริษัท

15 Asia Pacific Marine Services (EF) B.V.
สำนักงำนใหญ่: Naritaweg 165
Telestone 8, Amsterdam,
The Netherlands
โทรศัพท์: โทรสำร: 16 UAQ Petroleum Inc.
สำนักงำนใหญ่: Room 2402, 24/F.,
CC Wu Building, 302-308 Hennessy
Road, Wanchai, Hong Kong
โทรศัพท์: (852) 2525-3318
โทรสำร: (852) 2521-8087

ประเภทธุรกิจ
ให้เช่าเรือ FSO

สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม

จำนวนหุ้นที่
รำคำต่อหุ้น
จำหน่ำยได้แล้ว
Asia Pacific
18,000
1 ยูโร
Marine
Services
ชื่อย่อ

UAQ

10,000

1 ดอลลาร์
ฮ่องกง

ชนิด
ของหุ้น
หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
 Erawan 2 FSO

Bahamas Ltd. 100%

หุ้นสามัญ

 PTTEP FH 30%
 CanEmirdPetroleum

(UAQ) Corp. 70%
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ที่

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

17 บริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จากัด43
ฐานสนับสนุน
สำนักงำนใหญ่: 19 อาคารไทยพาณิชย์ การปฏิบัติการ
ปิโตรเลียม ท่าเรือ
ปาร์ค พลาซ่า อีสต์ ชั้น 5
และคลังสินค้า
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 66 (0) 2545-5555
โทรสำร: 66 (0) 2545-5454

18 Natuna 2 B.V.
สำนักงำนใหญ่: Teleportboulevard 140,
1043 EJ Amsterdam, The Netherlands
โทรศัพท์: โทรสำร: -

43

สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม

จำนวนหุ้นที่
รำคำต่อหุ้น
จำหน่ำยได้แล้ว
NST Supply
1,000,000
1,000 บาท
Base
ชื่อย่อ

Natuna 2

90,000

1 ยูโร

ชนิด
ของหุ้น
หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
 บริษัท เชฟรอนประเทศไทย

สารวจและผลิต จากัด
62.86%
 MOECO 20.58%
 JV Shore Base 15.67%
 บริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่
อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) โฮลดิง้ 0.56%
 บริษัท พลังโสภณ จากัด
0.33%
หุ้นสามัญ  PTTEP NH 50%
 PT Pertamina
(Persoro) 50%

อยู่ระหว่างการชาระบัญชี
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6.4

บุคคลอ้ำงอิง

1)

นำยทะเบียนหลักทรัพย์
1.1)

2)

ชื่อ
ที่อยู่

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66-2229-2800
TSD Call center +66-2229-2888
โทรสาร
+66-2359-1259
อีเมล์
TSDCallCenter@set.or.th
เว็บไซต์
http://www.tsd.co.th

นำยทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน
2.1) นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชาระเงิน สาหรับหุ้นกู้ 2,500 ล้านบาท เสนอขายเดือนมีนาคม
2546 หุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนพฤษภาคม 2552 และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ
คล้ายทุน 5,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถุนายน 2555
ชื่อ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
ชั้น 5A เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2299-1536, +66-2299-1321
โทรสาร +66-2242-3270
2.2)

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชาระเงินสาหรับหุ้นกู้ 11,400 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถุนายน
2557 และหุ้นกู้ 8,200 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถุนายน 2557
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
ชั้น 3 อาคาร 2 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2256-2325, +66-2256-2326, +66-2256-2327
โทรสาร +66-2256-2406
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3)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
3.1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สาหรับหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนพฤษภาคม 2552 และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุน 5,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถุนายน 2555
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
ชั้น 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

4)

Trustee
4.1) Trustee สาหรับหุ้นกู้ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนกรกฎาคม 2553 หุ้นกู้ 700
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนเมษายน 2554 หุ้นกู้ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เสนอขายเดื อนกั นยายน 2556 และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 1,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนมิถุนายน 2557
ชื่อ
BNY Mellon Corporate Trust
ที่ตั้ง
#03-01 Millenia Tower, 1 Temasek Avenue, Singapore 039192
โทรศัพท์ +65-6432-0351, +65-6432-0354, +65-6432-0120
โทรสาร +65-6883-0338
4.2)

5)

Trustee สาหรับหุ้นกู้ 490 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนมิถุนายน 2555
ชื่อ
Citicorp International Limited
ที่ตั้ง
Floor 39, Citibank Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong
โทรศัพท์ +852-2868-7964
โทรสาร +852-2323-0279

นำยทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
5.1) นายทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สาหรับหุ้นกู้ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือน
สิงหาคม 2553
ชื่อ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
เลขที่ 333 ชั้น 24 หน่วยงานปฏิบัติการหลักทรัพย์ ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2230-1894
โทรสาร +66-2636-5697
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6)

นำยทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน
6.1) นายทะเบียนและตัวแทนชาระเงินสาหรับตั๋วแลกเงินระยะสั้นแบบสินเชื่อหมุนเวียน (revolving
credit) วงเงิน 50,000 ล้านบาท
ชื่อ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
ชั้น 5A เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2299-1536, +66-2299-1321
โทรสาร +66-2242-3270

7)

Facility Agent
7.1) Facility Agent สาหรับเงินกู้ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทาสัญญาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553
ชื่อ
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
ที่ตั้ง
Floor 6, AIA Central, 1 Connaught Road, Central, Hong Kong
โทรศัพท์ +852-2823-6698, +852-2823-6691-3
โทรสาร +852-2823-6686
7.2)

8)

Facility Agent สาหรับเงินกู้ 300 ล้านดอลลาร์แคนาดา ทาสัญญาเมื่อเดือนมีนาคม 2555
ชื่อ
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
ที่ตั้ง
Floor 7-8, One International Finance Centre,
1 Harbour View Street, Central, Hong Kong
โทรศัพท์ +852-2206-2130, +852-2206-2131
โทรสาร +852-2206-2988

Process Agent สำหรับหุ้นสำมัญ
8.1) ชื่อ
CT Corporation System
ที่ตั้ง
Floor 13, 111, Eight Avenue, New York,
NY 10011, United States
โทรศัพท์ +1-212-894-8800
โทรสาร -
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9)

Interest Rate Swap Counterparties
9.1) ชื่อ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
หน่วยงาน ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)
ที่ตั้ง
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2470-2020
โทรสาร +66-2470-3065
9.2)

10)

ชื่อ
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด สาขากรุงเทพฯ
หน่วยงาน Corporate Marketing and Sales
ที่ตั้ง
เลขที่ 968 อาคาร HSBC ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2614-4847, +66-2614-4848
โทรสาร +66-2632-4831

Cross Currency Swap Counterparties
10.1) ชื่อ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
หน่วยงาน ฝ่ายบริหารเงิน
ที่ตั้ง
อาคาร 1 (นานาเหนือ) ชั้น 5 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวันนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2208-4815
โทรสาร +66-2256-8398
10.2) ชื่อ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
หน่วยงาน ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)
ที่ตั้ง
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2470-2020
โทรสาร +66-2470-3065
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10.3) ชื่อ
ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
หน่วยงาน Corporate Treasury Sales
ที่ตั้ง
เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 27-29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2646-5139
โทรสาร +66-2651-5892
10.4) ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
หน่วยงาน สายธุรกิจขนาดใหญ่ 4 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
ที่ตั้ง
ชั้น 8 โซนบี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2544-2483
โทรสาร +66-2937-7969
10.5) ชื่อ
หน่วยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
11)

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

ผู้สอบบัญชี
11.1) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
+66-2271-8112
+66-2618-5788
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12)

ที่ปรึกษำกฎหมำย
12.1) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
12.2) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
12.3) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
12.4) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
12.5) ชื่อ

Alem & Associate
126 Foch Street, Beirut Central District,
Beirut 2012 6609, Lebanon
+96-1199-9717
+96-1199-9607
Allens & Overy
Level 25, 85 Castlereagh Street,
Sydney NSW 2000, Australia
+61-2-9373-7700
+61-2-9373-7710
Ashurst LLP
12 Marina Boulevard, #24-01 Marina Bay,
Financial Centre Tower 3, Singapore 018982
+65-6221-2214
+65-6221-5484
Baker Botts
One Shell Plaza 910 Louisiana Street, Houston,
Texas 77002-4995 United States
+1-713-229-1234
+1-713-229-1522

โทรศัพท์

Baker & McKenzie/ Trench, Rossi e Watanabe Advogados
(Associado a Baker & McKenzie International)
Centro Empresarial Internacional Rio Av. Rio Branco, 1, 19º andar, Setor B
20090-003 Rio de Janeiro, RJ - Brasil
+55-21-2206-4900

โทรสาร

+55-21-2206-4949

ที่ตั้ง (1)
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ที่ตั้ง (2)

โทรศัพท์
โทรสาร
12.6) ชื่อ
ที่ตั้ง (1)
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ตั้ง (2)
โทรศัพท์
โทรสาร
12.7) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
12.8) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
12.9) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

ชั้น 25 ตึกอาคารอับดุลราฮิม เพลส
990 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2636-2000
+66-2636-2111
Herbert Smith Freehills LLP
22F West Tower, Center 1 Building 26, Eulji-ro 5-gil, Jung-gu,
Seoul KOREA 100-210
+82-2-6321-5600
+82-2-6321-5601
Exchange House Primrose Street,
London EC2A 2EG London office DX: 28, England
+44-20-7374-8000
+44-20-7374-0888
King & Wood Mallesons
Level 30 QV.1 Building, 250 St. Georges Terrace,
WA 6000 Australia
+61-8-9269-7000
+61-8-9269-7999
Latham & Watkins
18th Floor, One Exchange Square, 8 Connaught Place,
Central, Hong Kong
+852-2912-2500
+852-2912-2600
Mochtar Karuwin Komar
14th Floor Wisma Metropolitan II, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 31, Jakarta 12820 Indonesia
+62-2-1571-1130
+62-2-1571-1162, +62-2-1570-1686
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12.10) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

Pracha Tooppoltup Law Office
54 ซอย 73 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย
+66-2-530-3173
-

12.11) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

SAL & Caldeira Advogadoes, Lda.
Julius Nyerere Av. 3412, Maputo, Mozambique - Cx – Postal 2830
+25-8-2124-1400
+25-8-2149-4710

12.12) ชื่อ
ที่ตั้ง

Siam Premier International Law Office Limited
ชั้น 26 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2646-1888
-

โทรศัพท์
โทรสาร
12.13) ชื่อ
ที่ตั้ง

Slaughter and May (Hong Kong)
47th Floor, Jardine House, One Connaught Place,
Central Hong Kong
โทรศัพท์ +852-2521-0551
โทรสาร +852-2845-2125

12.14) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
12.15) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

Stikeman Elliot LLP
4300 Bankers Hall West, 888 - 3rd Street S.W. Calgary,
Alberta T2P 5C5, Canada
+40-3266-9000
+40-3266-9034
Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown LLP
Rua Teixeira de Freitas, 31– 7th, 8th and 9th floors,
20021-350, Rio de Janeiro – RJ, Brazil
+55-21-2127-4210
+55-21-2127-4211
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12.16) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
12.17) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
13)

Vinson & Elkins LLP
Trammell Crow Center, 2001 Ross Avenue, Suite 3700 Dallas,
Texas 75201-2975, United States
+1-214-220-7700
+1-214-220-7716

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท
13.1) ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
13.2) ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

6.5

Vilaf Vietnam International Law Firm
Suite 603, HCO Building (Melia) 44B Ly, Thuong Kiet Street,
Hanoi, Vietnam
+84-4-3934-8530
+84-4-3934-8531

นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
8/48 ประสานมิตรคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวันนา
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-2258-4363
+66-2258-4363
นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย
188 ซอย 16 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ ประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
+66-2589-5566
-

ข้อมูลสำคัญอื่น
- ไม่มี -

ส่วนที่ 1 หน้า 100

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 โครงสร้ำงเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวมประกอบด้วยหนี้สินที่มีดอกเบี้ย
(Interest-Bearing Liabilities) จานวน 4,229 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 12,548 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.34 เท่า โดยองค์ประกอบ
ของโครงสร้างเงินทุนที่สาคัญมีดังนี้
7.1.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
หุ้นสำมัญ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 ปตท.สผ. มีทุน จดทะเบี ยนจ านวน 3,969,985,400 บาท ซึ่ง
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 3,969,985,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและมีทุนชาระแล้วจานวน
3,969,985,400 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 3,969,985,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
หุ้นกู้
ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade) โดย
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ได้แก่ Moody’s Investors Service (“Moody’s”)
Standard & Poor’s Ratings Services (“Standard & Poor’s”) และ Japan Credit Rating Agency
(“JCR”) ที่ระดั บ Baa1 BBB+ และ A- ตามลาดับ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยัง ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ ที่ระดับ AAA
ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุด
ในปี 2557 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งในและต่างประเทศจานวน 19,600
ล้านบาท และ 1,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามลาดับ เพื่อนาไปใช้ในกิจการทั่วไปของ ปตท.สผ. อาทิ เช่น
การลงทุ น การพั ฒนาโครงการส ารวจและผลิ ตต่าง ๆ รวมทั้ งเพื่ อรองรั บการเจริ ญเติ บโตของ ปตท.สผ.
ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ปตท.สผ. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ประกันแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ภายในประเทศ 2 รุ่น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 19,600 ล้านบาท
ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้ อายุ 5 ปี จานวน 8,200 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.91 ต่อปี และหุ้นกู้
อายุ 15 ปี จานวน 11,400 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.82 ต่อปี หุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นดังกล่าวได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือตราสารหนีจ้ าก บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด ที่ระดับ AAA ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้เข้าทาสัญญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross Currency and Interest
Rate Swap Agreement) แล้วทั้งจานวน
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 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 ปตท.สผ. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
(Hybrid USD Bonds) จานวน 1,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราผลตอบแทนคงที่ร้อยละ 4.875 ต่อปี
สาหรับ 5 ปีแรก และมีการกาหนดอัตราผลตอบแทนสาหรับปีที่ 6 เป็นต้นไป ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนด
สิทธิ ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนทั้งจานวนภายหลังครบกาหนด 5 ปี
หรือ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หรือ ณ วันชาระผลตอบแทนแต่ละครั้งภายหลังจากปีที่ 10 รวมถึงตามที่
กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Baa3
และ BBB- จาก Moody’s และ Standard & Poor’s ตามลาดับ
อนึ่ง การออกหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2553 และปี 2554 ตามลาดับ

ส่วนที่ 2 หน้า 2

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

สาหรับรายละเอียดของหุ้นกู้ที่มียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏตามตาราง ดังนี้
1)
ชนิดของหุ้นกู้
หุ้นกู้เงินบาท
ไม่มีหลักประกัน
ไม่ด้อยสิทธิ

1
2

หุ้นกู้สกุลเงินบาทมียอดคงค้างรวมทั้งสิ้น 27,100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันที่ออก
และเสนอขำย
27 มีนาคม 2546

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน
27 มีนาคม 2561

15 ปี

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนบำท)
2,5002

29 พฤษภาคม 2552

29 พฤษภาคม 2562

10 ปี

5,0003

6 มิถุนายน 2557

6 มิถุนายน 2562

5 ปี

8,2004

6 มิถุนายน 2557

6 มิถุนายน 2572

15 ปี

11,4005

อำยุ

อัตรำดอกเบี้ยต่อปี
ร้อยละ 4.625
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ร้อยละ 4.80
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ร้อยละ 3.91
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ร้อยละ 4.82
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ทำงกำรเงิน1
AAA
AAA
AAA
AAA

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่จัดทาโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
ในปี 2548 มีการทาสัญญาแปลงหนี้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross Currency Swap Agreement) จานวน 60.82 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 3.85 ต่อปี และในปี 2550 ได้มีการยกเลิกสัญญา
แปลงหนี้ กลับเป็นสกุลเงินบาท (Unwounded Swap Agreement) จานวน 2,500 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี ต่อมาในปี 2554 ได้มีการทาสัญญาแปลงหนี้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross
Currency Swap Agreement) จานวน 82.92 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี

3

ในปี 2554 มีการทาสัญญาแปลงหนี้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross Currency Swap Agreement) จานวน 161.81 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 4.93 ต่อปี

4

ในปี 2557 มีการทาสัญญาแปลงหนี้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross Currency Swap Agreement) จานวน 251.07 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.013 ต่อปี

5

ในปี 2557 มีการทาสัญญาแปลงหนี้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross Currency Swap Agreement) จานวน 349.05 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.989 ต่อปี

ส่วนที่ 2 หน้า 3
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2)

หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 2,390 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้
หุ้นกู้เงินดอลลาร์ สรอ.
ไม่มีหลักประกัน
ไม่ด้อยสิทธิ

วันที่ออก
และเสนอขำย

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน

อำยุ

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

19 กรกฎาคม 2553

19 กรกฎาคม 2558

5 ปี

5001

4 สิงหาคม 2553

4 สิงหาคม 2558

5 ปี

2002

5 เมษายน 2554

5 เมษายน 2564

10 ปี

7003

12 มิถุนายน 2555

12 มิถุนายน 2585

30 ปี

4904

16 กันยายน 2556

16 กันยายน 2561

5 ปี

5005

อัตรำดอกเบี้ยต่อปี
ร้อยละ 4.152
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ร้อยละ 4.152
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ร้อยละ 5.692
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ร้อยละ 6.35
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ร้อยละ 3.707
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

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

BBB+

Baa1

BBB+

Baa1

BBB+

Baa1

BBB+

1

พีทีทีอีพี เอไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้ทั้งจานวนตลอดอายุหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

2

พีทีทีอีพี เอไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้ทั้งจานวนตลอดอายุหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

3

พีทีทีอีพี ซีไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้ทั้งจานวนตลอดอายุหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

4

พีทีทีอีพี ซีไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้ทั้งจานวนตลอดอายุหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

5

ปตท.สผ. เป็นผู้ออกหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

ส่วนที่ 2 หน้า 4

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

3)

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินบาท (Hybrid Bonds) มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้
หุ้นกู้เงินบาท
ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ
มีลักษณะคล้ายทุน2
ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อน
กาหนดและมีสิทธิเลื่อนชาระ
ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

1
2

วันที่ออก
และเสนอขำย
15 มิถุนายน 2555

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน
 ปตท.สผ. อาจใช้สิทธิไถ่
ถอนได้เมื่อเลิกบริษัท หรือ
 ปตท.สผ. ใช้สิทธิไถ่ถอน
ตามเงื่อนไขที่กาหนด

อำยุ
ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนบำท)
5,000

อัตรำดอกเบี้ยต่อปี





ปีที่ 1-10: ร้อยละ 5.85
ปีที่ 11-30: ร้อยละ 6.10
ปีที่ 31-60: ร้อยละ 6.85
ปีที่ 61 เป็นต้นไป: ร้อยละ
7.85
จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ทำงกำรเงิน1
AA

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่จัดทาโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 2 หน้า 5

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

4)

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Hybrid Bonds) มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 1,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้

วันที่ออก
และเสนอขำย

หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. 18 มิถุนายน 2557
ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ
มีลักษณะคล้ายทุน2
ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
ก่อนกาหนดและมีสิทธิ
เลื่อนชาระดอกเบี้ยโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ

1
2

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน
ปตท.สผ. อาจใช้
สิทธิไถ่ถอนได้เมื่อ
เลิกบริษัท หรือ
 ปตท.สผ. ใช้สิทธิ
ไถ่ถอนตามเงื่อนไข
ที่กาหนด


อำยุ
ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)
1,000

อัตรำดอกเบี้ยต่อปี
 ปีที่ 1-5: ร้อยละ 4.875
 ปีที่ 6-10: UST 5 ปี
+ ร้อยละ 3.177
 ปีที่ 11-25: 6M LIBOR
+ ร้อยละ 3.351
 ปีที่ 26 เป็นต้นไป: 6M LIBOR
+ ร้อยละ 4.101
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ทำงกำรเงิน1
Standard
Moody’s
& Poor’s
Baa3
BBB-

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่จัดทาโดย Moody’s และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 2 หน้า 6
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7.1.2 จำนวนหุ้น และผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นจำก เอ็นวีดีอำร์
เอ็นวีดีอาร์ (Non-Voting Depository Receipt หรือ NVDR) คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยทีอ่ อกโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด (“ไทยเอ็นวีดีอาร์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งขึ้น โดย NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List)
วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือช่วยส่งเสริมการลงทุน โดยนักลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยไม่มีข้อจากัดในเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ชาวต่างชาติ (Foreign Limit) และได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม
ของบริษัท (Non-Voting Rights) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ แต่นักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NDVR ได้เช่นกัน
จากการรายงานข้อมูลการออก NVDR ในเว็บ ไซต์ของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ พบว่า ณ วันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2558 หุ้นสามัญของ ปตท.สผ. ที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ถือไว้มีจานวน 170,785,868 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 4.30 ของจ านวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดของ ปตท.สผ. คือ 3,969,985,400 หุ้น ไทยเอ็นวีดีอาร์
ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสาหรับจานวนหุ้นสามัญที่ถืออยู่ ยกเว้นกรณีการใช้ สิท ธิ
ออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
อันดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก

จำนวนหุ้น

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
2,591,860,489
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
170,785,868
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
112,845,795
CHASE NOMINEES LIMITED 42
54,480,165
THE BANK OF NEW YORK MELLON
49,403,274
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
47,084,692
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
45,677,182
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 38,147,545
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
37,957,444
สานักงานประกันสังคม (2 กรณี)
33,581,955
รวมจานวนหุน้ ของผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก 3,181,824,409
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 3,969,985,400
ณ วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2558

% ของจำนวนหุ้น
ทั้งหมด
65.29
4.30
2.84
1.37
1.24
1.19
1.15
0.96
0.96
0.85
80.15
100
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7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่ำนบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
ของหลักทรัพย์อ้ำงอิงขึ้นไป*
อันดับ
1.

รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือผ่ำนบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
% ของจำนวนหุ้น
จำนวนหุ้น
วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2558
ทั้งหมด
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
42,881,841
1.08
รวมจำนวนหุ้น 42,881,841
1.08

7.2.3 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิผลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำร
ดำเนินกำรของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
ปตท. ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ. มีส่วนในการกาหนดนโยบายการจัดการ
และการดาเนินงานของบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
มีกรรมการที่เป็น กรรมการหรือผู้บ ริหารของ ปตท. จ านวน 3 คน จากจ านวนกรรมการของ ปตท.สผ.
ทั้งหมด 13 คน
7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
หากไม่มีความจาเป็นอันใด คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้
แล้วในแต่ละปี และคณะกรรมการ ปตท.สผ. อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อ
เห็นว่า ปตท.สผ. มีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น ปตท.สผ. ไม่ได้กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล
อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. จะไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีการเลื่อนการชาระดอกเบี้ย
หรือดอกเบี้ยค้างชาระของ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดและมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของ บริษัท ปตท.สารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555” และ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิก
บริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด และมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของ
บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) จานวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่เสนอขาย
เดือนมิถุนายน 2557”

ที่มา: ข้อมูลจาก http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTTEP-R
*

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ เป็นเปิ ดเผยข้อมูลผู้ถือเอ็นวีดีอาร์
ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป
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ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีของ ปตท.สผ.
ปี
อัตรำกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)
อัตรำเงินปันผลต่อหุ้น (DPS)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (D/P)

2553
13.21
5.03
40%

2554
13.48
5.40
40%

2555
17.08
5.80
38%

2556
14.07
6.00
40%

2557
5.19
4.50
82%
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายตรวจสอบ

สายงานเลขานุการบริษัท

สายงานกฎหมาย

กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

กลุ่มงานเทคโนโลยี
และพัฒนาความยั่งยืน

สายงานสื่อสาร
และองค์กรสัมพันธ์

สายงานบริหารเทคโนโลยี
และองค์ความรู้

สายงานความปลอดภัย
มั่นคง อาชีว อนามัย
และสิ่งแวดล้อม

สายงานบัญชี

กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
และบริการธุรกิจ

สายงานทรัพยากรบุคคล

สายงานการเงิน

สายงานกลยุทธ์องค์กร

สายงานพัฒนาธุรกิจ 1

สายงานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

สายงานพัฒนาธุรกิจ 2

กลุ่มงานโครงการผลิต

สายงานพัฒนาธุรกิจ 3

กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ

กลุ่มงานธรณีศาสตร์
และการสารวจ

กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์
และการพัฒนา

สายงานธรณีศาสตร์
และเทคโนโลยี

สายงานวิศวกรรมปิโตรเลียม
และการวางแผนพัฒนา

โครงการผลิตนอกชายฝั่ง ประเทศไทย

สายงานโครงการ
ต่างประเทศ

สายงานบริหารซัพพลายเชน

สายงานสารวจ
และพัฒนาธุรกิจ

สายงานวิศวกรรม
และก่อสร้าง

โครงการผลิตบนฝั่ง ประเทศไทย

โครงการเมียนมาร์

สายงานปฏิบัติการหลุมเจาะ

สายงานโครงการสารวจ

โครงการออสเตรเลีย
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8.1

คณะกรรมกำรบริษัท
8.1.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายของทักษะ (Skill Mix)
และมีความสมดุ ลในสาขาต่ าง ๆ ที่จาเป็น สาหรับธุรกิจ สารวจและผลิตปิ โตรเลียม ได้แก่ ด้านความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจ การบัญชีและการเงิน การตัดสินใจทางธุรกิจ การบริหารจัดการ การตลาดต่างประเทศ
การจัดทากลยุทธ์ การบริหารจัดการวิกฤตการณ์ การกากับดูแลกิจการ ตลอดจนด้านกฎหมาย และไม่มี
นโยบายกีดกันทางเพศ โดยกรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถอุทิศตนและเวลา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการขาดประชุมเกิน 3 ครั้งติดต่อกัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าขาดคุณสมบัติกรรมการด้วย
โครงสร้างคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีจานวน 15 คน ซึ่งเป็นจานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ
แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือเป็น กรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 คณะกรรมการมีจ านวน 14 คน
ประกอบด้วย


กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 13 คน (ร้อยละ 93 ของกรรมการทั้งคณะ)



กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 กรรมการอิสระ 8 คน (ร้อยละ 57 ของกรรมการทั้งคณะ) ซึ่งมากกว่ากึ่ งหนึ่งของจ านวน
กรรมการที่มีอยู่
ปตท.สผ. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ ปตท. และผู้ถือหุ้น รายย่อยมีการกระจายตัวมาก
ไม่ถือว่าเป็นกลุ่มอื่น ๆ อีก องค์ประกอบและสัดส่วนของคณะกรรมการข้างต้นมีความเหมาะสมในการถ่วงดุล
คณะกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
ทั้งนี้ รายชื่อ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้น ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการ
ที่เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร กรรมการอิ สระ กรรมการจากภาคเอกชน รวมถึ งกรรมการที่ม าจาก ปตท. ผู้ถื อ หุ้ น
รายใหญ่ของ ปตท.สผ. เปิดเผยในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
และเลขานุการบริษัท” รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ส่วนที่ 2 หน้า 11

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

8.1.2 ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
กรรมการ ปตท.สผ. มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนและดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ปตท.สผ.
กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยยึดหลัก ความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง
(Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ดังนี้
(1) จัดให้มีและกากับดูแลให้การดาเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามการกากั บดู แลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ ม ปตท.สผ. รวมทั้ งเป็นผู้น าและเป็ นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ แนะนา สื่อสาร และ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่
บุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ ด้วย
(2) พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สามารถนาไป
ปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) พิจ ารณาและอนุ มั ติ แ ผนกลยุ ท ธ์ ทิ ศ ทางการด าเนิ น งาน เป้ า หมาย และโครงสร้ า ง
อัตรากาลัง และการดาเนินงานที่สาคัญของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งติดตามและทบทวนผลการดาเนินงาน
อย่ างสม่าเสมอ เพื่อก ากั บ ดู แลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ น งานให้บรรลุแผนกลยุ ท ธ์ ทิศทางการดาเนิน งาน
เป้ า หมาย และนโยบายที่ ก าหนดไว้ รวมทั้ ง ทบทวนให้ มี ค วามคล่อ งตั ว เหมาะสม เพี ย งพอที่จ ะให้
ฝ่ายจัดการสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
(4) จัดให้มีการควบคุมภายในทีด่ ี โดยมีระเบียบต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการทางานที่ชัดเจนและ
เหมาะสม มีระบบบั ญ ชี การรายงานทางการเงิน ที่เ ป็ น มาตรฐาน น่าเชื่อ ถื อ มีก ารบริห ารความเสี่ย ง
ที่เ หมาะสม เพีย งพอ มีระบบการก ากั บ การปฏิบั ติตามกฎเกณฑ์ที่มีป ระสิท ธิภาพ และมีก ารติดตาม
อย่างสม่าเสมอ
(5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสาคัญตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ หรืออานาจดาเนินการของ ปตท.สผ. ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันต่าง ๆ กับกลุ่ม ปตท.สผ.
(6) พิจ ารณากรณีเ กี่ ย วกั บความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่ างรอบคอบและโปร่งใส และ
รายงานให้ ปตท.สผ. ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการป้องกันการใช้
ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทใน
ลักษณะที่ไม่สมควร
(7) ก าหนดให้ มี ระเบี ย บที่ ชั ด เจนและเหมาะสม มี ร ายงานทางการเงิ น ที่ เ ป็ น มาตรฐาน
น่าเชื่อถือ และมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
(8) กากั บดู แลให้มีก ารตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกให้มี
การทาหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล
(9) กากั บ ดู แลให้มีก ารสื่อสารและเปิ ดเผยสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้กั บ ผู้มีส่วนได้เ สีย
อย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสมและทันเวลา
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(10) กากับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
(11) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกหรือดาเนินการใด ๆ
ให้กับ ปตท.สผ. ในเรื่องที่มีผลกระทบกับธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมี
นัยสาคัญ
(12) พิจารณาและอนุมัติ Board Performance Target ของคณะกรรมการ และประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(13) พิจ ารณาและอนุมัติ Performance Agreement ของประธานเจ้าหน้าที่บ ริห ารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประเมินผลการปฏิบั ติงาน รวมถึ งก าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ ผล
การด าเนิ น งาน รวมทั้ ง ก ากั บ ดู แลให้ ปตท.สผ. มี ก ระบวนการที่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงด้วย
(14) พิ จ ารณามอบอ านาจอย่ า งเหมาะสมให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน เป้าหมาย และ
นโยบายของบริษัท โดยจัดให้มีการกากับดูแลที่เหมาะสมและมีการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้ง นี้ กรรมการ ปตท.สผ. สามารถขอเอกสารข้ อ มูล คาปรึก ษา และบริ ก ารต่ าง ๆ เกี่ ย วกั บ
การดาเนิน งานของบริษั ท จากผู้บ ริห าร รวมทั้งขอความเห็น จากที่ป รึก ษาอิสระภายนอก เมื่อเห็น ว่ามี
ความจาเป็นและเหมาะสม โดย ปตท.สผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
8.1.3 คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง
8.1.3.1 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายการกากับ ดูแลกิจ การที่ดีของบริษัทรวมทั้งจริยธรรมธุรกิ จ และ
นาเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
(2) ส่งเสริมให้ก ารดาเนิน กิ จ การของบริษั ท และการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท.สผ.
(3) ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือ
แนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและ
บริษัทชั้นนา รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับผู้ถือหุ้นต่อไป
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(4) ดู แลให้ มีก ารประเมินผลการปฏิ บั ติ ตามนโยบายการก ากั บดูแลกิ จการที่ดี และ
จริยธรรมธุรกิจของกลุม่ ปตท.สผ.
(5) เปิ ด เผยข้ อมู ลเกี่ ย วกั บ การก ากั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี ของบริ ษั ท ต่ อผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
(Stakeholders) ในรายงานประจาปี โดยต้องนาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
(6)

ดูแลและให้คาแนะนาในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

(7)

พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(8)

เปิดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ในรายงานประจาปี

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกากับดูแล
กิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ.
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยต้อง
เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด คณะกรรมการบรรษัทภิบาลชุดปัจ จุบัน มีวาระการดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วัน ที่
25 เมษายน 2557 – 24 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี
จานวน 4 คน ประกอบด้วย
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
นายอัชพร จารุจินดา
นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
นายปิติ ตัณฑเกษม

ประธานกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
และกรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลแทนพลเอก พรชัย
กรานเลิศ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557 นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร ดารงตาแหน่งแทนนายไมตรี ศรีนราวัฒน์
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557 และนายปิติ ตัณฑเกษม ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุม
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในปี 2557 ได้ประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่ง
อยู่ ณ ขณะนั้นได้ เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเลขานุการบริษั ทปฏิบั ติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
บรรษั ทภิ บาลได้ เ ข้าร่วมประชุมครบทุก ครั้ งด้ วย ทั้ งนี้ คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลได้ร ายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแล้ว
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8.1.3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้
(1) สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงิน อย่างถู กต้ องและเพียงพอ โดยมี
ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
(2) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบั ติต ามกฎหมายว่า ด้ วยหลั ก ทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท.สผ.
(3) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
(4) สอบทานให้ ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้ งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลการตรวจสอบการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับ
โดยทั่วไป และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบั ญชีของ ปตท.สผ. และพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(6) พิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
หรือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบหัวหน้า
ฝ่ายตรวจสอบของ ปตท.สผ. ในกรณีที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบของ ปตท.สผ. เป็น ผู้ถูก ร้องเรีย นเกี่ ยวกั บ
การประพฤติ ผิด ตามกฎหมายหรือระเบี ยบของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึ งการกากั บดูแลกิ จ การที่ดี และ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
(7)

อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ

(8) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ โครงสร้าง และอัตรากาลังของ
หน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(9)

อนุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(10) อนุมัติ หนังสือรับ รองความเป็ น อิสระของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ กรณีที่หัวหน้า
ฝ่ายตรวจสอบต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ๆ เอง
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(11) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี และ
ผลการตรวจสอบจากการร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่าง ๆ (Special audit request)
(12) ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
(13)

พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกปี

(14)

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(15)

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่ างน้อย 3 คน โดยต้องเป็ น
กรรมการอิสระทั้งหมด กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันมีวาระการดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556 ถึง
วันที่ 24 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวน 3 คนประกอบด้วย
รำยชื่อกรรมกำร
นายอาพน กิตติอาพน

นายอัชพร จารุจินดา

ประสบกำรณ์
ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ธันวาคม 2548 – เมษายน 2550 :
ดารงตาแหน่งเป็นวาระที่ 2
กรรมการตรวจสอบ
 วาระที่ 1: 25 เมษายน 2554
บริษัท โรงกลั่นน้ามันระยอง จากัด (มหาชน)
ถึง 30 มีนาคม 2556  พฤษภาคม – ธันวาคม 2550 :
 วาระที่ 2: 25 เมษายน 2556
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ถึงปัจจุบัน
บริษัท โรงกลั่นน้ามันระยอง จากัด (มหาชน)
 เมษายน 2553 – เมษายน 2554 :
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
 พ.ศ. 2550 – 2556 :
ดารงตาแหน่งตั้งแต่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
31 ตุลาคม 2556 ถึงปัจจุบนั
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินธนาคาร
แห่งประเทศไทย
 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบน
ั :
กรรมการตรวจสอบ
การประปานครหลวง
ตำแหน่ง
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รำยชื่อกรรมกำร
นายเศรษฐพุฒิ
สุทธิวาทนฤพุฒิ
(แทนนางวรานุช
หงสประภาส)

ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
ดารงตาแหน่งตั้งแต่
25 กันยายน 2557 ถึงปัจจุบัน

ประสบกำรณ์
ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน
 พ.ศ. 2554 – 2555 :
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
 นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ใน
การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการลงทุน ดังนี้
1) พ.ศ. 2551 – 2552 :
กรรมการผู้อานวยการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด
2) พ.ศ. 2550 – 2551 :
กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด

ตามระเบี ยบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมอย่าง
น้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 63 เรื่อง กรรมการตรวจสอบทุกท่านที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น
เข้าร่วมประชุมครบทุก ครั้ง และผู้จัด การอาวุโสฝ่ายตรวจสอบปฏิบั ติห น้าที่เ ลขานุก ารคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ไว้ใ นรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
8.1.3.3 คณะกรรมกำรสรรหำ
คณะกรรมการสรรหามีห น้าที่และความรับ ผิดชอบตามระเบี ยบว่าด้วยคณะกรรมการ
สรรหา ดังนี้
(1) สรรหาบุ คคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริห ารและกรรมการผู้จัด การใหญ่ เมื่ อมีตาแหน่ง ว่างลงหรือที่ ครบวาระ เพื่อเสนอให้ค ณะกรรมการ
พิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี โดยคานึงถึงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จานวนบริษัทที่ บุคคลนั้น
ดารงตาแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) ด้วย
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(2) จัดเตรียมบั ญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับ การเสนอชื่อเป็น กรรมการ หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัด การใหญ่ไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มีตาแหน่งกรรมการ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง
(3) ขอรับข้อคิ ดเห็น ต่าง ๆ จากคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนาเสนอ
ให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
(4) พิจารณา Board Performance Target และ Performance Agreement แต่ละปี
ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บ ริห ารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลาดับ และเสนอให้
คณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งก าหนดแบบประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(5) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง
และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตาแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุง
กรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
(6) พิ จ ารณาทบทวนเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสรรหา เพื่ อ ให้ มี
ความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
(7)

เปิดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจาปี

(8) ปฏิบั ติ ก ารอื่น ใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอัน เกี่ ย วเนื่องกั บ การสรรหา
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้อง
เป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาต้องเป็ นกรรมการอิสระด้วย คณะกรรมการสรรหาชุด
ปัจจุบันมีวาระการดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2555 – 27 มิถุนายน 2558 โดยคณะกรรมการ
สรรหา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ประกอบด้วย
นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร

ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ

นายมนัส แจ่มเวหา

กรรมการสรรหา

พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

กรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ
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โดยนายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร ดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาแทนพลเอก วรวัฒน์
อินทรทัต ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557 นายมนัส แจ่มเวหา ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาแทนนายไพรินทร์
ชูโชติถาวร ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557 และพันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาแทน
พลเอก พรชัย กรานเลิศตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหามีการประชุมอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง ในปี 2557 ได้ประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น
เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาได้เข้าร่วม
ประชุมครบทุกครั้ง
ทั้ง นี้ คณะกรรมการสรรหาได้ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ไ ว้ ใ นรายงานของ
คณะกรรมการสรรหาแล้ว
8.1.3.4 คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมการก าหนดค่า ตอบแทนมีห น้ าที่และความรับ ผิด ชอบตามระเบี ย บว่าด้ว ย
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1)
พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมี
หลัก เกณฑ์ห รือวิธีก ารและโครงสร้างที่เ ป็ น ธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจ ารณาตามผลการปฏิบั ติงาน
ผลการดาเนิน งานของบริษั ท แนวปฏิบัติใ นอุตสาหกรรมเดีย วกั น และขอบเขตหน้าที่ความรับ ผิดชอบ
และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2)
พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยการพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และ
โครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ให้คานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบั ติงานประจาปีด้วย และเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3)
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และจัดให้มี
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปี
4)
พิจ ารณาทบทวนระเบี ย บว่าด้วยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มี
ความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
5)

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่
ต้องเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระด้วยคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบันมีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2555 – 27 มิถุนายน 2558
โดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน
ประกอบด้วย
นายอัชพร จารุจินดา

ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

โดยนายอัชพร จารุจินดา ดารงตาแหน่งประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนแทนนายอรรถพล
ใหญ่สว่าง ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557 พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ดารงตาแหน่งกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
แทนพลเอก วรวัฒน์ อินทรทัต ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557 และนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดารงตาแหน่ง
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนแทนนายณัฐชาติ จารุจินดา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557
ในปี 2557 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้ ป ระชุม 1 ครั้ง โดยกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นเข้าร่วมประชุมครบทุกคน และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่
เลขานุ ก ารคณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย ทั้ ง นี้ คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
8.1.3.5 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ห น้ า ที่แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1)
ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท
(Risk Management Framework) รวมถึงให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร
2)
กากับ ดูแลและสนับสนุน ให้การบริห ารความเสี่ยงประสบความสาเร็จ ในระดับ
องค์กรตลอดจนระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสาคัญ
และคานึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
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3)
พิจารณาความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับ Corporate
Direction และ Value Chain ในธุรกิ จ สารวจและผลิต อาทิ ความเสี่ย งด้านกลยุ ทธ์ ด้านการสารวจ
ด้านการพัฒนา ด้านการผลิตที่ครอบคลุมความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้านการลงทุน
ที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง Geopolitical Risk ในแต่ ล ะประเทศที่ เ ข้ า ไปด าเนิ น งาน ด้ า นการเงิ น และพาณิ ช ย์
ด้านขีดความสามารถขององค์กร และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลด
ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามข้อย่อย 1) พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน
การดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ
4)
สนับ สนุ น หน่วยงานบริห ารความเสี่ย ง (Risk Management Function) ใน
การประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ พร้อมทั้งแนะนาประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับ
องค์ก ร เพื่อให้มีก ารบริห ารความเสี่ยงอย่ างต่อ เนื่องและมีป ระสิท ธิภาพทัดเทีย มกั บ บริษั ท ชั้นน า เพื่อ
ส่งเสริมให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุวัตถุ ป ระสงค์ท างธุรกิ จ ได้ รวมทั้งมอบหมายงานอัน เกี่ ยวเนื่องกั บ
การบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง
5)
รายงานการกากับผลการประเมินความเสี่ยงและการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการเพื่อ ทราบเป็ น ประจ า ในกรณีที่มี เ รื่ องส าคั ญ ซึ่ งกระทบต่อ บริ ษั ท อย่ า งมีนั ย ส าคั ญ
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6)

เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท

7)

พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

8)
ปฏิบั ติ การอื่น ใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อัน เกี่ ยวเนื่องกั บ การบริห าร
ความเสี่ยงของ ปตท.สผ.
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน และ
ต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี
จานวน 5 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คนประกอบด้วย
นายณัฐชาติ จารุจินดา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชวลิต พิชาลัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการอิสระ

พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการอิสระ
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โดยนายณัฐชาติ จารุจิน ดา ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน
นายปรัช ญา ภิญ ญาวั ธน์ ที่ได้ รับ เลือ กตั้ง เป็ น ประธานกรรมการ ปตท.สผ. เป็ น ผลให้สิ้ น สุด การเป็ น
กรรมการบริหารความเสี่ยง นายชวลิต พิชาลัย ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายเทวินทร์
วงศ์วานิช นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ย งแทนนายวีระพล
จิรประดิษฐกุ ล และพันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ ดารงตาแหน่งกรรมการบริห ารความเสี่ยงแทนนางวรานุช
หงสประภาส ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี
การประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2557 ได้ประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ที่ดารง
ตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุท ธ์และ
พั ฒ นาธุ ร กิ จ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย ทั้ ง นี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงแล้ว
8.1.3.6 คณะกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมการอิสระมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ ดังนี้
(1) เสนอแนะเรื่ อ งที่ ส าคั ญ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ถื อ หุ้ น
รายย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่กรณี
(2) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่พึงปฏิบัติ
รวมทั้งให้ค วามคิ ด เห็น ตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบั ติ เพื่อประโยชน์ต่อบริษั ท
ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย
(3) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึง
ทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
(4) ปฏิบั ติ ก ารอื่น ใดตามที่คณะกรรมการบริษั ท มอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
(5) พิ จ ารณาทบทวนเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ ให้ มี
ความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
กรรมการ ปตท.สผ. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิย ามกรรมการอิสระในการก ากับ ดูแล
กิจการที่ดี และจริย ธรรมธุรกิจ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ถื อว่าเป็ นกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. โดยไม่ต้องมี
การประชุมเพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวน 8 คน ประกอบด้วย
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นายปรัชญา ภิญญาวัธน์

ประธานกรรมการอิสระ

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

รองประธานกรรมการอิสระ

นายอาพน กิตติอาพน

กรรมการอิสระ

นายอัชพร จารุจินดา

กรรมการอิสระ

พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

กรรมการอิสระ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

กรรมการอิสระ

นายปิติ ตัณฑเกษม

กรรมการอิสระ

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร

กรรมการอิสระ

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการอิสระมีการประชุมอย่างน้อยปีละ
4 ครั้ง ในปี 2557 ได้ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการอิส ระส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นเข้าร่วม
ประชุ มครบทุ ก ครั้ง และกรรมการอิ สระจะไม่ไ ด้รับ ค่าตอบแทนจากการประชุมคณะกรรมการอิสระ
และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการอิสระได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งด้วย
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการอิ ส ระได้ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ไ ว้ ใ นรายงานของ
คณะกรรมการอิสระแล้ว
นิยำมกรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จะต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของ
ตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด และจะต้องมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติมตามคานิยามที่ ปตท.สผ. กาหนดไว้ซึ่งเข้มกว่าที่กฎหมายไว้ รวมทั้งต้องมีการทบทวนคุณสมบัติ
เป็นประจาทุกปีด้วย โดยนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กาหนดไว้ ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท.สผ.
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ โดยให้นับ
รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลาดับเดีย วกั น ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้น แต่จะได้พ้น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็ น ข้าราชการหรือที่ป รึ ก ษาของส่วนราชการซึ่ งเป็ น ผู้ถื อหุ้ น รายใหญ่ห รือ ผู้มีอานาจควบคุมของ
ปตท.สผ.
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(3) ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตาม
กฎหมายในลัก ษณะที่เ ป็น บิด า มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ
รายอื่น ผู้บ ริหาร ผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุ ม หรือบุ คคลที่จะได้รับ การเสนอให้เป็ น กรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มี อานาจควบคุม ของ ปตท.สผ. ในลัก ษณะที่อ าจเป็ น การขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทา
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือ
การให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่อ
อีก ฝ่ายหนึ่งตั้ งแต่ ร้อยละสามของสิน ทรัพย์ที่มีตัวตนสุท ธิของ ปตท.สผ. หรือตั้งแต่ยี่ สิบ ล้านบาทขึ้น ไป
แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก เกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุมหรือ
หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
(6) ไม่เ ป็ นหรือเคยเป็น ผู้ใ ห้บ ริก ารทางวิช าชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึ งการให้บ ริก ารเป็ น
ที่ปรึก ษากฎหมายหรือที่ปรึก ษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริก ารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจ าก ปตท.สผ.
บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้น ส่วนของผู้ใ ห้บ ริก ารทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้น แต่จ ะได้พ้น จากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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(7) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การแข่ ง ขั น ที่ มี นั ย กั บ
กิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจาหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย
(8) ไม่เ ป็นกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น ตัวแทนของกรรมการของ ปตท.สผ.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ.
(9) ไม่ มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ
การดาเนินงานของ ปตท.สผ.
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนิน กิ จการของ ปตท.สผ.
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
ปตท.สผ. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
อนึ่ง คาจากัด ความที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนิยามกรรมการอิสระเป็น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน เกี่ยวกับ การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกั บการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพของกรรมกำรอิสระในรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่ผ่ำนมำ
ไม่มี
8.1.4 กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำร
ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กาหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นประจาทุกปี ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและ Board
Performance Target ประจาปี และประเมินผลประธานกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจาทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น
และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทางาน โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้
กาหนดแบบประเมิน และพิจารณากลั่นกรอง Board Performance Target ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. แบ่งออกเป็นดังนี้
1)
การประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล ประเมินใน 4 หัวข้อ คือ (1) คุณสมบัติ (2) ความเป็น
อิสระ (3) หน้าที่และความรับผิดชอบ และ (4) การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง
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2)
การประเมิน ผลคณะกรรมการทั้ ง คณะ ประเมิน ใน 6 หัว ข้ อ คื อ (1) นโยบายและ
การจัดทาแผนกลยุทธ์ (2) การปฏิบัติหน้าที่ (3) การกากับดูแลฝ่ายจัดการ (4) การประชุม (5) โครงสร้าง
และคุณสมบัติ และ (6) การฝึกอบรมและพัฒนา
3)
การประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ ละคณะตามหน้าที่และความรับ ผิดชอบที่กาหนดในระเบี ยบว่าด้วย
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องนั้น ๆ
4)
การประเมิน ผลประธานกรรมการ ประเมิน เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
ประธานกรรมการตามหน้า ที่และความรับ ผิด ชอบที่ก าหนดอยู่ ใ นการก ากั บ ดู แลกิ จ การที่ดีข องกลุ่ ม
ปตท.สผ. ข้อ 6.3 บทบาทของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เช่น การท าหน้าที่ป ระธานในที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การกาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น
ในปลายปี 2557 มีก ารเปลี่ยนแปลงกรรมการ 6 คน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาจึงเห็นสมควรให้งด
การประเมินเป็นรายบุคคลแบบไขว้เฉพาะปี 2557
แบบประเมินในปี 2557 มีก ารกาหนดน้าหนัก ของแต่ละหัวข้อของการประเมินเช่น เดีย วกั บ
ปี 2556 และมีการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย 1 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก 2 = พอใช้ 3 = มาตรฐาน 4 = ดี
และ 5 = ดีมาก ผลการประเมินของปี 2557 มีดังนี้

(1)

ผลการประเมิน ตนเองรายบุคคลได้คะแนนเฉลี่ย 4.71 ในปี 2556 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86
เป็นคะแนนใกล้กับระดับดีมากซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด
(2)

ผลการประเมินคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทั้งคณะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ส่วนละ 50 % คือ
2.1)

ผลงานตาม Board Performance Target ประจาปี ได้คะแนน 3.53 ในปี 2556

ได้คะแนน 3.47
2.2) ผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะโดยตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 โดยในปี
2556 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.89 และเป็นคะแนนใกล้กับระดับดีมาก ซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด
ผลการประเมินคณะกรรมการในปี 2557 ได้คะแนน 4.17 ในปี 2556 ได้คะแนน 4.18

(3)

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ได้คะแนนในระดับดีมาก ซึ่งเป็น
คะแนนสูงสุด ดังนี้
3.1)

คณะกรรมการตรวจสอบได้คะแนน 4.91 ในปี 2556 ได้คะแนน 4.96

3.2)

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้คะแนน 4.84 ในปี 2556 ได้คะแนน 4.91
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3.3)

คณะกรรมการสรรหาได้คะแนน 4.79 ในปี 2556 ได้คะแนน 4.86

3.4)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้คะแนน 4.80 ในปี 2556 ได้คะแนน 4.95

3.5)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนน 4.83 ในปี 2556 ได้คะแนน 4.93

(4)

ผลการประเมินของประธานกรรมการโดยกรรมการทั้งคณะได้คะแนน 4.96 ในปี 2556 ได้
คะแนน 4.98 และเป็นคะแนนใกล้กับระดับดีมาก ซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด
ปตท.สผ. ได้รายงานผลการประเมินข้างต้นทั้งหมดให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ โดยจะนา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการ และของ ปตท.สผ. ต่อไป
8.1.5 กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัด การใหญ่ (CEO) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประเมิน ผล
การปฏิบัติ งานของ CEO ตามแบบประเมิน ผลการปฏิบั ติงานที่คณะกรรมการสรรหาก าหนดโดยใช้
Performance Agreement ของ CEO ที่วัดจากดัชนีวัดผลการดาเนินงานของบริษัท ในแต่ละปี โดยได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อให้มีระบบการถ่ วงดุล (Check and Balance) และสามารถ
ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของ CEO ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ช่วยให้การ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของ CEO มีความชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน และ
ช่วยเสริมสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. อีกทั้งยังสามารถนาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
8.1.6 กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติมี 12 ครั้ง และกาหนดทุก
วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน โดยได้แจ้งกาหนดวันประชุมปี 2558 ให้คณะกรรมการทราบในเดือนตุลาคม
2557 และก าหนดระเบี ย บวาระประจาแต่ละเดือนไว้ชัดเจน และมีการประชุมครั้งพิเ ศษเพื่ อพิจารณา
ก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ใ นการจัด ประชุมนอกสถานที่ ซึ่ ง ปตท.สผ. ได้ใ ห้เ วลาและความสาคัญ สูงสุด ใน
การกาหนดแผนกลยุทธ์ รวมถึงมีการประชุมพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในปี 2557 มี
การประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบที่มีข้อมูลสาคัญไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันหรือ 5 วันทาการ
ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลการประชุมอย่างเพียงพอล่วงหน้าและมีความพร้อม
สาหรับการประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน โดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลหรือ
เข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นได้จากเลขานุการบริษัทได้

ส่วนที่ 2 หน้า 27

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

โดยปกติ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการ
บริษัท เป็น ผู้พิจารณาเรื่องที่จ ะน าเสนอในที่ป ระชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และกรรมการแต่ละคนมี
ความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้
ระเบีย บวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะแบ่ งเป็ นหมวดหมู่ชัดเจนและมีระเบี ย บวาระ
พิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็นประจา ในปี 2557 มีการนาเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณารวม 84
เรื่อง ประกอบด้วยระเบีย บวาระที่สาคัญ เช่น การปรับโครงสร้างองค์ก ร ทิศทางและแนวนโยบายการ
ดาเนินงานเชิงกลยุทธ์และงบประมาณประจาปี การปรับทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจภายใต้ภาวะราคาน้ามันที่
ลดลง การพิจารณางบการเงินของบริษั ท การเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ การเข้ารับ การรับรองการเป็ น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต การทบทวนการกากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. การเลือกตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ทดแทนต าแหน่ งที่ว่ าง การแต่ งตั้ งกรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้ มีอานาจลงชื่อ ผูก พั น บริษั ท
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของคณะกรรมการ ปตท.สผ. การปรับปรุงหรือออกระเบียบของบริษัท
เช่น การแก้ไขระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2548 และการออกระเบียบการบริหาร
โครงการลงทุน พ.ศ. 2557 เป็นต้น
สาหรับระเบียบวาระเพื่อทราบมีจานวน 144 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการรายงานผลการดาเนินงาน
และความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ สภาวะการลงทุนหุ้น ปตท.สผ. รายงานผลการกากับดูแลกิจการที่ดี
ประจาปี รายงานการดาเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนของ ปตท.สผ. การบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจสาหรับสถานการณ์ Bangkok Shutdown การพัฒนาพนักงานระดับบริหารและแผนสืบทอดตาแหน่ง
การแต่งตั้งพนักงานระดับบริหาร แนวทางการดาเนินงานรัฐ วิสาหกิจตามนโยบายคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ
ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาส
ให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยมีผู้บริห ารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูล
เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เลขานุ การบริษัทเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง
เพื่อทาหน้าที่ในการดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม รวมถึงจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
อย่างถูกต้องครบถ้วน
การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ใช้มติเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง
และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
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ทั้งนี้ ในกรณีต่อไปนี้จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
1)

การขายหรือโอนกิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น

2)

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ ปตท.สผ.

3)
การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ ปตท.สผ. หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
4)

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

5)

การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบบริษัท และการเลิกบริษัท

6)
ในกรณีที่ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับ
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน ของบริษัทหรือบริษั ทย่อย ตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือ
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครอบคลุมสาระสาคัญต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยเรื่อง
เพื่อพิจารณามีการลงมติเป็นมติทเี่ ป็นเอกฉันท์ทงั้ หมด มีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่
ลาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ให้ข้อคิดเห็น หรือคาถาม คาตอบ และคาชี้แจงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึก
ข้อคิดเห็น คาถาม คาตอบ หรือคาชี้แจงไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ปตท.สผ. และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี โดยปกติ คณะกรรมการ
ปตท.สผ. เข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง หากมีเหตุจาเป็นไม่สามารถมาประชุมได้ กรรมการจะมีหนั งสือ
ลาการประชุมต่อประธานกรรมการ โดยบริษัทได้รายงานจานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
เป็นรายบุคคลไว้ด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม
2557 และในเดือนธันวาคม 2557 เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดการที่อยู่ในความสนใจ และ
แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม เพื่อนาผลดังกล่าวไป
พิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
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8.1.7 จำนวนครั้งกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทในปี 2557

รำยชือ่ กรรมกำร

14

คณะกรรมกำร
อิสระ

จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
14 ครั้ง

คณะกรรมกำร
โดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำร
จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
2 ครั้ง
2/2

คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
7 ครั้ง
-

จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
10 ครั้ง

คณะกรรมกำร
กำหนด
ค่ำตอบแทน
จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
1 ครั้ง

จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
5 ครั้ง

คณะกรรมกำร
บริหำร
ควำมเสี่ยง
จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
9 ครั้ง

กำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2557
จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
1 ครั้ง

-

-

-

6/6

1/1

คณะกรรมกำร
สรรหำ

1. นายปรัชญา

ภิญญาวัธน์13

14/14

จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
4 ครัง้
4/4

2. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

14/14

-

2/2

-

-

-

-

9/9

1/1

3. นายอาพน

กิตติอาพน

14/14

4/4

1/2

-

10/10

-

-

-

1/1

12/14

-

2/2

-

-

1/1

3/4

-

1/1

4. นายไพรินทร์

13

คณะกรรมกำร
บริษัท

ชูโชติถาวร

14

ได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 และได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557
- นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานกรรมการ ดารงตาแหน่งกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและพ้นจากการเป็นกรรมการสรรหา
- นายมนัส แจ่มเวหา พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และดารงตาแหน่งกรรมการสรรหา
- นายอัชพร จารุจินดา ดารงตาแหน่งประธานกาหนดค่าตอบแทน
- นายณัฐชาติ จารุจินดา พ้นจากการเป็นกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร ดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหา และดารงตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล
- พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และดารงตาแหน่งกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
- พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ ดารงตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล และดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
- นายชวลิต พิชาลัย ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายเทวินทร์ วงศ์วานิช พ้นจากตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รำยชือ่ กรรมกำร

คณะกรรมกำร
อิสระ

จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
14 ครั้ง

จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
4 ครัง้

คณะกรรมกำร
โดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำร
จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
2 ครั้ง

คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
7 ครั้ง

จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
10 ครั้ง

คณะกรรมกำร
กำหนด
ค่ำตอบแทน
จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
1 ครั้ง

13/14

-

จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
5 ครั้ง

คณะกรรมกำร
บริหำร
ควำมเสี่ยง
จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
9 ครั้ง

กำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2557
จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
1 ครั้ง

1/2

-

-

-

1/1

5/5

1/1

คณะกรรมกำร
สรรหำ

5. นายมนัส

แจ่มเวหา14

6. นายอัชพร

14

จารุจินดา

14/14

4/4

2/2

5/7

10/10

1/1

-

-

1/1

7. นายณัฐชาติ

จารุจินดา14

14/14

-

2/2

-

-

-

-

3/3

1/1

3/4

2/3

1/1

2/2

-

-

1/1

-

-

4/4

3/3

1/1

2/2

-

1/1

-

-

-

4/4

3/3

1/1

-

-

-

1/1

1/3

-

8. นายณัฏฐวุฒิ

โพธิสาโร

14

9. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล14

15

คณะกรรมกำร
บริษัท

14

10. พันเอก นิมิตต์

สุวรรณรัฐ

11. นายเศรษฐพุฒิ

สุทธิวาทนฤพุฒิ14

4/4

3/3

1/1

-

3/3

-

-

3/3

-

12. นายชวลิต

พิชาลัย14

4/4

-

1/1

-

-

-

-

3/3

-

13. นายปิติ

ตัณฑเกษม15

3/3

3/3

1/1

2/2

-

-

-

-

-

14. นายเทวินทร์

วงศ์วานิช14

14/14

-

-

-

-

-

-

4/5

1/1

นายปิติ ตัณฑเกษม ดารงตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
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รำยชือ่ กรรมกำร

คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมกำร
อิสระ

จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
14 ครั้ง

จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
4 ครั้ง

คณะกรรมกำร
โดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำร
จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
2 ครั้ง

คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
7 ครั้ง

จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
10 ครั้ง

คณะกรรมกำร
กำหนด
ค่ำตอบแทน
จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
1 ครั้ง

4/4

-

4/5

จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
5 ครั้ง

คณะกรรมกำร
บริหำร
ควำมเสี่ยง
จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
9 ครั้ง

กำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2557
จำนวนกำร
ประชุมทั้งปี
1 ครั้ง

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

-

-

-

-

1/1

คณะกรรมกำร
สรรหำ

กรรมกำรลำออกระหว่ำงปี 2557
1. นายณอคุณ

สิทธิพงศ์16
17

2. นายอรรถพล

ใหญ่สว่าง

3. นายสุเทพ

เหลี่ยมศิริเจริญ18

5/6

-

-

-

-

-

-

-

-

4. นายวีระพล

จิรประดิษฐกุล19

8/8

-

-

-

-

-

-

4/4

1/1

5. พลเอก วรวัฒน์

อินทรทัต20

10/10

-

-

-

-

-

4/4

-

1/1

6. นางวรานุช

หงสประภาส21

9/10

-

-

-

6/6

-

-

6/6

1/1

7. นายไมตรี

ศรีนราวัฒน์22

10/10

-

-

5/5

-

-

-

-

1/1

9/10

-

-

5/5

-

-

4/4

-

1/1

8. พลเอก พรชัย

กรานเลิศ

23

4

ครบวาระการดารงตาแหน่งประธานกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
6
ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และพ้นจากตาแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557
7
ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 และพ้นจากตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
8
ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 พ้นจากตาแหน่งประธานกรรมการสรรหา และกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
9
ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 และพ้นจากตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
10
ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557 และพ้นจากตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล
11
ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557 และพ้นจากตาแหน่งประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหา
5

ส่วนที่ 2 หน้า 32
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8.1.8 รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
จำนวนหุ้น
รำยชื่อกรรมกำร
ณ วันที่ 1
กำรเปลีย่ นแปลง
ณ วันที่ 31
มกรำคม 2557
ในปี 2557
ธันวำคม 2557
ได้มา
1. นายปรัชญา
ภิญญาวัธน์$,#,%,###
15,000
15,000
จาหน่าย
ได้มา
คู่สมรส
จาหน่าย
ได้มา
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จาหน่าย
ได้มา
2. นายจักรกฤศฏิ์
พาราพันกุล%
จาหน่าย
ได้มา
คู่สมรส
จาหน่าย
ได้มา
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จาหน่าย
ได้มา
3. นายอาพน
กิตติอาพน$,%
จาหน่าย
ได้มา
คู่สมรส
จาหน่าย
ได้มา
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จาหน่าย
ได้มา
4. นายไพรินทร์
ชูโชติถาวร%,$#
จาหน่าย
ได้มา
คู่สมรส
จาหน่าย
ได้มา
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จาหน่าย
ได้มา
5. นายมนัส
แจ่มเวหา%
จาหน่าย
ได้มา
คู่สมรส
จาหน่าย
ได้มา
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จาหน่าย
ได้มา
6. นายอัชพร
จารุจินดา$,%
จาหน่าย
ได้มา
คู่สมรส
จาหน่าย
ได้มา
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จาหน่าย
ส่วนที่ 2 หน้า 33
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รำยชื่อกรรมกำร
7. นายณัฐชาติ

จารุจินดา%

ณ วันที่ 1
มกรำคม 2557
-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

8. นายณัฏฐวุฒิ

โพธิสาโร$,%,@

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

9. พลเรือเอก ธนะรัตน์

อุบล$,%,@,$##

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

10. พันเอก นิมิตต์

สุวรรณรัฐ$,%,@

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

11. นายเศรษฐพุฒิ

สุทธวาทนฤพุฒิ$,%,@

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

12. นายชวลิต

พิชาลัย%,@

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

จำนวนหุ้น
กำรเปลีย่ นแปลง
ในปี 2557
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

-

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557
ส่วนที่ 2 หน้า 34
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รำยชื่อกรรมกำร
13. นายปิติ

ณ วันที่ 1
มกรำคม 2557

ตัณฑเกษม$,%,@@

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

14. นายเทวินทร์

วงศ์วานิช$###

101,876

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

กรรมกำรลำออกระหว่ำงปี 2557
1. นายณอคุณ

สิทธิพงศ์*

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

2. นายอรรถพล

ใหญ่สว่าง**

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

3. นายวีระพล

จิรประดิษฐกุล***

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

4. นายสุเทพ

เหลีย่ มศิริเจริญ****

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

จำนวนหุ้น
กำรเปลีย่ นแปลง
ณ วันที่ 31
ในปี 2557
ธันวำคม 2557
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
17,101
118,977
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

-

ส่วนที่ 2 หน้า 35
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รำยชื่อกรรมกำร
5. พลเอก วรวัฒน์

อินทรทัต****

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

6. นางวรานุช

หงสประภาส****

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

7. นายไมตรี

ศรีนราวัฒน์*****

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

8. พลเอก พรชัย

$

ณ วันที่ 1
มกรำคม 2557

กรานเลิศ*****

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

กรรมการอิสระ

#

กรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายจัดการ

$#

@

เข้ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557

$##

*

เข้ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

-

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557
-

ประธานกรรมการ

%

@@

จำนวนหุ้น
กำรเปลีย่ นแปลง
ในปี 2557
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการอิสระ

$###

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

ครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557

###

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557

กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ กรรมการ 3, 6 และ 11

ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

กรรมการกาหนดค่าตอบแทน ได้แก่ กรรมการ 4, 6 และ 9

**

***
****

ประธานกรรมการอิสระ

ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

กรรมการสรรหา ได้แก่ กรรมการ 5, 8 และ 10

ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557

กรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ กรรมการ 6, 8, 9 และ 13

*****

ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557

กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ กรรมการ 2, 7, 10, 11 และ 12
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8.2

ผู้บริหำร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ผู้บริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุนมี
จานวน 16 คน ซึ่งประวัติโดยย่อและประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
รายชื่อและจานวนหุ้น ปตท.สผ. ของผู้บริหาร* คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและ
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายสมพร

ว่องวุฒิพรชัย

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจ

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
สังกัดประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ณ
1 มกรำคม
2557

ณ
31 ธันวำคม
2557

กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2557

ทั่วไป
EJIP
101,876
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ทั่วไป
ได้มา
EJIP
176,787
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
3,500
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ทั่วไป
ได้มา
EJIP
ทั่วไป
7,094
จาหน่าย
EJIP
ได้มา

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
-

17,101
10,252
10,390
-

118,977

-

187,039

3,500

17,484

-

-

*

นับรวมจานวนหุ้นที่ได้รบั จากโครงการสะสมหุน้ สาหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) ซึ่งมีระยะโครงการตั้งแต่ปี 2556 –
2561 เพื่อสนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเก็บออมหุ้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทน
ของพนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น อีกทั้งสร้างความภักดี และความเป็นเจ้าของต่อองค์กรในระยะยาว ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของ EJIP ปรากฏในหัวข้อ
“นโยบายปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เรื่อง พนักงาน”
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จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร
4. นางสาว
เพ็ญจันทร์

จริเกษม

ตำแหน่ง
รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานการเงิน
และการบัญชี

ณ
1 มกรำคม
2557

กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2557

13,185

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

ทวีสิน

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงาน
เทคโนโลยีและ
พัฒนาความยั่งยืน

เมฆวิชัย

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานทรัพยากร
บุคคลและบริการ
ธุรกิจ

EJIP

-

ทั่วไป
EJIP
107,418
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
3,500
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

8,000
11,303
-

16,073
จาหน่าย
-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
แรงผลสัมฤทธิ์

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานโครงการ
ผลิต

ได้มา

23,076
-

16,902

-

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป

ได้มา

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

คู่สมรส

9,891
10,058
11,723
-

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7. นายไพโรจน์

6,844

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

คู่สมรส

6. นายฐิติ

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ทั่วไป
ได้มา
EJIP
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา

คู่สมรส

5. นายพงศธร

ณ
31 ธันวำคม
2557

-

27,796

-

126,721

3,500
-
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จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร
8. นายนาวี

อนันต์รักสกุล

ตำแหน่ง
รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์
และโครงการสารวจ

7,791
-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

แสงวงค์
วาณิชย์

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงาน
วิศวกรรมศาสตร์
และโครงการพัฒนา

คู่สมรส

70,006

10. นายกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุน
ปฏิบัติการ

22,000

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

11. นายยงยศ24

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ทั่วไป
ได้มา
EJIP
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ครองพาณิชย์

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน

ณ
31 ธันวำคม
2557

กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2557

คู่สมรส

9. นายคณิต

24

ณ
1 มกรำคม
2557

63,056

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ทั่วไป
ได้มา
EJIP
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา

9,086
9,746
-

16,877
-

79,752

15,277
7,993
5,000
-

37,277
66,049
-

ในปี 2557 นายยงยศ ครองพาณิชย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
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จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร
12. นางสาว
จรูญศรี25

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายนโยบายและ
บริหารระบบบัญชี

ณ
1 มกรำคม
2557
64,560

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตลาดทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ์

13,312

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

14. นางสาว
พรทิพย์

จันทร์สุขศรี

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบริหารเงิน

8,712

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

15. นางศิริรัตน์

สรารัตนกุล

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีการเงิน

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ทั่วไป
ได้มา
EJIP
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ทั่วไป
ได้มา
EJIP
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ทั่วไป
ได้มา
EJIP
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
ได้มา

-

ศาสนนันทน์

ณ
31 ธันวำคม
2557

กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2557

คู่สมรส

13. นางชนมาศ

25

วันเกิดผล

ตำแหน่ง

187,124

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

5,102
26,000
4,260
4,431
-

จาหน่าย

-

ได้มา

-

จาหน่าย

-

43,662

-

17,572

-

8,712

-

191,555

-

ในปี 2557 นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รักษาการผูจ้ ัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
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จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร
16. นางธัญญพร วังวสุ

ตำแหน่ง
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายภาษี

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ผู้บริหำรที่เกษียณระหว่ำงปี 2557
1. นายอัษฎากร26 ลิ้มปิติ
รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์
และพัฒนาธุรกิจ
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8.3

ณ
1 มกรำคม
2557

ณ
31 ธันวำคม
2557

กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2557

ทั่วไป
EJIP
116,588
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

5,280
-

ทั่วไป
EJIP
47,783
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
89,000
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

14,000
19,113
26,000
-

ได้มา

ได้มา

121,868

-

54,896

89,000
-

เลขำนุกำรบริษัท

เลขานุก ารบริษั ท มีบทบาทที่สาคัญในการประสานงานอย่ างมีป ระสิท ธิภาพทั้งภายใน ได้แก่
ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือฝ่ายจัดการ และ
ภายนอก ได้แก่ ระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และหน่ วยงานกากับดูแล ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท (คนปัจจุบัน คือ
นางประณต ติราศัย) ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งจบการศึกษาในด้านกฎหมาย
ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้วย โดยหน้าที่
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

26

ในปี 2557 นายอัษฎากร ลิ้มปิติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน
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8.4

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง
8.4.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรเฉพำะเรื่อง

ปตท.สผ. ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อ งไว้อย่างชัดเจนและ
โปร่งใส โดยมีคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าทีพ่ ิจารณาทบทวน โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับ
ค่าตอบแทนของบริษั ท จดทะเบี ย นในอุต สาหกรรมเดี ย วกั น ที่ มีขนาดใกล้เ คีย งกั น ผลการปฏิ บั ติงาน
ผลการดาเนินงานของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับ ผิดชอบ และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม
และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ได้พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2557 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน และได้มีมติอนุมัติ ดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(1)

ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท/คน และจ่ายเต็มเดือน

(2)

ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม

(3) โบนัสกรรมการ ให้คณะกรรมการทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุน้
ในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.1 ของกาไรสุทธิปีนนั้ ๆ จากงบการเงินรวมของบริษัท แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 60
ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการ
(4)

ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึน้ ร้อยละ 25

ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่มีลักษณะเป็นกรรมการประจาตามข้อบังคับของบริษั ท
(Standing Sub-committee) จานวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับใน
อัตราเท่ากับปี 2556 ดังนี้
(1)

ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม

(2)

ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับสูงขึ้นร้อยละ 25

(3)

กรณีมีมติเวียนจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

(4)

กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงมาจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ ปตท.สผ.
– ไม่มี –
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รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายบุคคล ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ
รวมทั้งค่าตอบแทนในปี 2557 ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
ค่ำตอบแทน
รำยชื่อกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
กำหนด
บริหำร
บรรษัทภิบำล
สรรหำ
ค่ำตอบแทน
ควำมเสี่ยง

โบนัสกรรมกำร
ปี 2557
ที่บริษัทจ่ำย

ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน

ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำเบี้ยระชุม

ค่ำเบี้ยระชุม

ค่ำเบี้ยระชุม

ในปี 2558$

รวม

1. นายปรัชญา

ภิญญาวัธน์

610,000

530,000

0

0

0

0

300,000

1,530,826.66

2,970,826.66

2. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

560,000

480,000

0

0

0

0

360,000

1,409,209.92

2,809,209.92

3. นายอาพน

กิตติอาพน

560,000

480,000

500,000

0

0

0

0

1,409,209.92

2,949,209.92

4. นายไพรินทร์

ชูโชติถาวร

480,000

480,000

0

0

40,000

120,000

0

1,409,209.92

2,529,209.92

5. นายมนัส

แจ่มเวหา

520,000

480,000

0

0

0

40,000

200,000

1,409,209.92

2,649,209.92

6. นายอัชพร

จารุจินดา

560,000

480,000

400,000

200,000

50,000

0

0

1,409,209.92

3,099,209.92

7. นายณัฐชาติ

จารุจินดา

560,000

480,000

0

0

0

0

150,000

1,409,209.92

2,599,209.92

8. นายณัฏฐวุฒิ

โพธิสาโร

120,000

160,000

0

80,000

0

50,000

0

471,023.59

881,023.59

9. พลเรือเอก ธนะรัตน์

อุบล

160,000

160,000

0

100,000

40,000

0

0

471,023.59

931,023.59

10. พันเอก นิมตต์

สุวรรณรัฐ

160,000

160,000

0

0

0

40,000

40,000

471,023.59

871,023.59

$

โบนัสกรรมการปี 2557 ที่บริษัทจ่ายในปี 2558 จะจ่ายเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
หมายเหตุ: ปตท.สผ. มีการจัดรถบริษทั ให้ประธานกรรมการเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ปตท.สผ. เท่านั้น
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ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัท

รำยชื่อกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
กำหนด
บริหำร
บรรษัทภิบำล
สรรหำ
ค่ำตอบแทน
ควำมเสี่ยง

โบนัสกรรมกำร
ปี 2557
ที่บริษัทจ่ำย

ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน

ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำเบี้ยระชุม

ค่ำเบี้ยระชุม

ค่ำเบี้ยระชุม

ในปี 2558$

รวม

11. นายเศรษฐพุฒิ

สุทธิวาทนฤพุฒิ

160,000

160,000

120,000

0

0

0

120,000

471,023.59

1,031,023.59

12. นายชวลิต

พิชาลัย

160,000

160,000

0

0

0

0

120,000

471,023.59

911,023.59

13. นายปิติ

ตัณฑเกษม

120,000

120,000

0

80,000

0

0

0

355,198.12

675,198.12

14. นายเทวินทร์

วงศ์วานิช

560,000

480,000

0

0

0

0

0

1,409,209.92

2,449,209.92

กรรมกำรที่ลำออกระหว่ำงปี 2557
1. นายณอคุณ

สิทธิพงศ์

200,000

150,000

0

0

0

0

0

415,041.28

765,041.28

2. นายอรรถพล

ใหญ่สว่าง

160,000

160,000

0

0

0

0

0

463,301.89

783,301.89

3. นายสุเทพ

เหลี่ยมศิริเจริญ

230,000

270,000

0

0

0

0

0

667,926.90

1,167,926.90

4. นายวีระพล

จิรประดิษฐกุล

320,000

280,000

0

0

0

0

160,000

760,571.30

1,520,571.30

5. พลเอก วรวัฒน์

อินทรทัต

400,000

320,000

0

0

0

200,000

0

930,464.63

1,850,464.63

6. นางวรานุช

หงสประภาส

360,000

320,000

240,000

0

0

0

240,000

930,445.09

2,090,445.09

7. นายไมตรี

ศรีนราวัฒน์

400,000

320,000

0

200,000

0

0

0

934,325.48

1,854,325.48

8. พลเอก พรชัย

กรานเลิศ

360,000

320,000

0

250,000

0

160,000

0

934,325.48

2,024,325.48

7,720,000

6,950,000

1,260,000

910,000

130,000

610,000

1,690,000

20,142,014

39,412,014.22

รวม
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ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการอิสระ ปตท. ในรอบปี 2557 กรรมการอิสระ
ของ ปตท.สผ. ที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระใน ปตท. ได้รับค่าตอบแทนจาก ปตท. ดังนี้
รำยชื่อ

1. นายอรรถพล

ใหญ่สว่าง

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
ค่ำเบี้ยประชุม
โบนัสกรรมกำร และค่ำตอบแทน
รำยเดือน
850,936.42
411,766.13

ค่ำเบี้ยประชุม
กรรมกำร
เฉพำะเรื่อง

รวม
ค่ำตอบแทน

0

1,262,702.55

8.4.2 นโยบำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริ ษั ท ย่ อ ยของ ปตท.สผ. เป็ น กลไกในการดาเนิ น ธุร กิ จ สารวจและผลิ ตปิ โตรเลี ย มหรือ ธุร กิ จ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ตามเงื่อนไขทางธุรกิจและเงื่อนไขการลงทุนต่าง ๆ โดยบริษัทย่อย
ส่วนหนึ่งมีการดาเนินกิจการเต็มรูปแบบ การแต่งกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
เช่ น รองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ และ/หรื อ ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ และ/หรื อ ผู้ จั ด การอาวุ โ ส
ที่รับผิดชอบโดยตรงในความสาเร็จของโครงการที่อยู่ภายใต้บริษัทย่ อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ เป็นกรรมการ
และใช้ระเบียบปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. เป็นหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบและวิธีการบริหารทรัพย์สินเพื่อประโยชน์
สูงสุดของ ปตท.สผ.
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่ประกอบ
ธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด จะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทย่อย เนื่องจากเป็นธุรกิจโดยตรงของ ปตท.สผ. และเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบั ติง านแล้ว แต่ ห ากได้ รับ มอบหมายให้ไ ปปฏิบั ติ งานแทน ปตท.สผ. ในธุรกิ จ อื่น ผู้ บ ริห ารในฐานะ
กรรมการบริษัทย่อยได้รับค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เช่น บริษัท พีทีที
ไอซีที โซลูชั่น ส์ จากั ด และบริษัทเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็ก ซ์ จากั ด โดยได้กาหนดไว้ชัดเจนในการก ากับดูแ ล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
8.4.3 ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีการกาหนดอย่างเหมาะสม
ภายใต้ห ลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงค่าตอบแทนทั้งแบบระยะสั้น เช่น
ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจาปี และแบบระยะยาว เช่น สิทธิตามโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงาน
(Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) เป็นต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณา
อนุมัติโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน
ในอุตสาหกรรมเดี ย วกั น ที่ มีขนาดใกล้ เ คีย งกั น รวมทั้งสอดคล้อ งกั บ ภาระหน้าที่ความรับ ผิดชอบ และ
สภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมด้วย
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การพิจ ารณาก าหนดค่ าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บ ริห ารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ใ ช้
หลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผล
การปฏิบัติงานประจาปีด้วย
8.4.4 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง
คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทนจะกาหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกาหนดโครงสร้างเงินเดือน
ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลกับกิจการ และสามารถสะท้อนถึงการดาเนินงานของ ปตท.สผ. และนาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งโครงสร้างเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.สผ.
จะกาหนดโดยเทียบเคียงจากหลัก เกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่ายและผลการสารวจค่าตอบแทนของบริษั ท
ชั้นนา ซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ จ ะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาความเหมาะสมใน
การกาหนดอัตราค่าตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดือนประจาปีของผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ ยังพิจารณาประกอบกับผลการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานหรือกลุ่มงานแล้วแต่กรณีด้วย
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านค่าตอบแทนกับบริษัทชั้นนาซึ่งอยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน ปตท.สผ.
ได้จัดให้มีก ารสารวจค่ าตอบแทนระหว่างบริษั ทชั้นน าในธุรกิ จเดีย วกั นเป็น ประจ าทุกปี เพื่อให้มีข้อมูลที่
เพียงพอในการนาเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ถึงสถานะปัจจุบันของการกาหนดนโยบายเพื่อแข่งขัน
ด้านค่าตอบแทนของ ปตท.สผ. กับบริษัทอื่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งในกรณีที่มีความจาเป็นต้องปรับปรุง
หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและวิธีการจ่ายในตลาดที่แตกต่างจากเดิมไปมาก
ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้กบั ผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้
ปี 2556
ปี 2557
จำนวนรำย จำนวนเงินรวม (บำท) จำนวนรำย จำนวนเงินรวม (บำท)
เงินเดือน
1027
55,799,256
1228
75,845,182
โบนัส
35,372,31029
35,826,91630
ค่าตอบแทนอื่น ๆ31
8,060,883
10,616,211
99,232,449
122,288,309
รวม
27

ผู้บริหารระดับสูงจานวน 10 ราย ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงจาก ปตท.
ที่มาปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.สผ.
28
ผู้บริหารระดับสูงจานวน 12 ราย ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงจาก ปตท.
ที่มาปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.สผ.
29
โบนัสปี 2556 ที่จ่ายในปี 2557 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)
30
โบนัสปี 2557 ที่จ่ายในปี 2558 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)
31
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ส่วนที่ 2 หน้า 46

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ในปี 2557 ผลตอบแทนรวม (เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ) ของพนักงาน
ปตท.สผ. และบริษัทย่อย (บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด และบริษัท ปตท.สผ. สยาม จากัด) รวมทั้งค่าจ้างของ
พนักงานปฏิบัติงานสมทบเป็นจานวนทั้งสิ้น 6,254,662,166 บาท
8.5

บุคลำกร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีจานวนพนักงานและลูกจ้างประจา รวมทั้ง
พนักงานปฏิบัติงานสมทบ จานวนทั้งสิน้ 4,547 คน โดยแบ่งตามกลุ่มงาน ดังนี้
จานวนพนักงานประจาพนักงานสัญญาจ้าง พนักงานท้องถิ่น และพนักงานปฏิบัติงานสมทบทั้งหมด
ประเภท
พนักงานประจา
พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย
พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ
พนักงานท้องถิ่น
พนักงานสมทบ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
2,208
1,523
174
623
19
4,547

หมายเหตุ - ข้อมูลของพนักงานที่ถูกแสดงในฐานข้อมูลของ SAP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- พนักงานสมทบ หมายถึง พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มาปฏิบัติงานที่ ปตท.สผ. โดย
ยังคงสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทนั้น ๆ อยู่

 พนักงานประจ าเป็นข้อมูลของพนักงาน ปตท.สผ. จานวน 2,208 คน และพนักงานบริษั ท
ปตท.สผ. สยาม จากัด จานวน 5 คน โดยในจานวนพนักงาน ปตท. สผ. ดังกล่าวได้รวมพนักงานที่ลาเป็ น
เวลานานอยู่จานวน 8 คน
 พนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศพนักงานสัญญาจ้างของต่างประเทศ จานวน 337 คนและ
พนักงานประจาของต่างประเทศ จานวน 286 คน
 พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย ไม่รวม Outsourced Staff (เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ เป็นต้น)
จานวน 357 คน
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จานวนพนักงานดังกล่าวในแต่ละสายงานหลัก
กลุ่มงำน
กลุ่มงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานโครงการในประเทศ
กลุ่มงานพัฒนาและวิศวกรรม
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และโครงการสารวจ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและ
บริการธุรกิจ
กลุ่มงานโครงการต่างประเทศ
กลุ่มงานปฏิบัติการซัพพลายเชนและ
เทคโนโลยี
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน
รวมทั้งสิ้น

พนักงำน
ประจำ

พนักงำนสัญญำ
จ้ำงชำวไทย

พนักงำนสัญญำ พนักงำน พนักงำน
จ้ำงชำวต่ำงชำติ ท้องถิ่น
สมทบ

64

14

-

600
365
151
211

579
216
141
54

137

1

1

7
47
28

36
10

5
1
-

128

2

-

-

210

56

50

576

11

285

269

35

-

1

91
94
2,208

14
52
1,523

2
3
174

623

19

หมายเหตุ - ข้อมูลของพนักงานที่ถูกแสดงในฐานข้อมูลของ SAP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- ข้อมูลชื่อกลุ่มงานตามที่ปรากฏในตารางเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานดังกล่าว
พนักงานประจา
พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย
พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ
พนักงานท้องถิ่น
พนักงานสมทบ

จำนวนพนักงำนเข้ำ
227
231
53
217
7

จำนวนพนักงำนออก
94
249
62
192
6

หมายเหตุ - ข้อมูลของพนักงานที่ถูกแสดงในฐานข้อมูลของ SAP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย รวม Outsourced Staff (เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ เป็นต้น)

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน
ที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
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8.5.1

นโยบำยในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของ ปตท.สผ. ให้มี
ความพร้ อ มเพื่ อ รั บ รองการขยายธุ ร กิ จ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ จึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง ระบบและ
กระบวนการพัฒนาบุ คคลากร โดยนาแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาแบบมุ่งเน้น พัฒนาขีดความสามารถ
(Competency - Based Training and Development) มาใช้อย่างจริงจัง เพื่อเร่งรัดให้การพัฒนาบุคลากร มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการจัดรูปแบบการพัฒนา ดังนี้
1)

จัดฝึกอบรมภายในและภายนอก

ปตท.สผ. ได้จัดฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงให้พนักงานทุกระดับเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา กับสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในหลักสูตรทางด้านเทคนิคและ
วิชาชีพ ความมั่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ
ความรู้ในองค์กร การบริหารและการจัดการ
2)

จัดทาโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาระยะยาว

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานสาหรับการเข้าปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ ได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ปตท.สผ. ได้จัดให้มีโปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาพนักงานระยะยาว 1 – 3 ปี ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล โดยส่งพนักงานเข้ารับการฝึกงานหรือปฏิบัติงานสมทบกับบริษัทร่วมทุนและ Services Company
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ บริษัท TOTAL, Chevron, Schlumberger และ British Gas เป็นต้น
ในปี 2557 ปตท.สผ. มีการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งสิ้น 267,608,567.74 บาท
โดยมีจานวนชั่วโมงในการพัฒนาพนักงานโดยเฉลี่ย 75.4 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
3)

สนับสนุนทุนการศึกษาให้พนักงานเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท

ปตท.สผ. ได้ ส นั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาแก่ พ นั ก งานเพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโทใน
มหาวิทยาลัยชั้นนาทั่วโลก ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้
1)

สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม

2)

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียม

3)

สาขาวิศวกรรมศาสตร์

4)

สาขาวิศวกรรมการเจาะและหลุมเจาะ

5)

สาขาบริหารธุรกิจ
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นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยและ
สถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้อีกด้วย
1)

สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

2)

สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3)

สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4)

สาขาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ มีก ารวัด ประเมิน ผลตอบแทนการลงทุน ด้า นการพั ฒนาบุ ค ลากรจากมู ลค่ า
การลงทุน ทั้งในด้ านเวลาและค่ า ใช้จ่ ายที่ใ ช้ใ นกิ จ กรรมการพัฒ นาต่อผลประกอบการ ก าลั งการผลิ ต
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมพนักงานแรกเข้าสายเทคนิคให้สามารถบริหารงานและตัดสินใจได้ด้วย
ตนเอง (time to autonomy) และระยะเวลาการเตรียมความพร้อมพนักงานระดับบริหารขึ้นดารงตาแหน่ง
เป้ า หมาย โดยดั ช นี ชี้ วั ด เหล่ า นี้ จ ะถู ก น ามาใช้ ใ นการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมการพั ฒ นาให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2 หน้า 50

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

9. กำรกำกับดูแลกิจกำร
9.1

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญและมุ่งมั่นดาเนินธุรกิจโดยยึ ดถือปฏิบัติตามการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถนาพา ปตท.สผ. บรรลุ
เป้าหมาย “เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม” และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัท ภิบาลกากั บดูแลและส่งเสริมให้
การดาเนิน งานของกลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกั บ การก ากั บ ดูแลกิ จ การที่ดีและจริย ธรรมธุรกิ จ ของกลุ่ม
ปตท.สผ. รวมทั้งพัฒนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นเลิศให้อยู่ในระดับสากลเสมอ อันเป็นผลให้ใน
รอบปี 2557 ปตท.สผ. ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับต่างประเทศดังปรากฏในหัวข้อ “รางวัล
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี” โดย ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลซึ่งเป็นที่ ยอมรับมา
อย่างต่อเนื่องหรือดีกว่า ดังนี้
9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และกำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ปตท.สผ. ตระหนั ก และให้ ค วามส าคั ญ กั บ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น และการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น
อย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กาหนดในการกากับดูแลกิจการที่ดี ถึงแนวทางดาเนินการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหมด เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของใน
หุ้นที่ตนถืออยู่ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
การใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องทีส่ าคัญ ๆ ที่คณะกรรมการต้องนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่ออนุมัติ เช่น การเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ การแต่งตั้ง
ผู้สอบบั ญ ชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบั ญ ชี การท ารายการเกี่ ยวโยงกั น หรือรายก ารได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดเป็นสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หรือเรื่องอื่นใด
ที่มีผลกระทบต่อ ปตท.สผ. อย่างมีนัยสาคัญ รวมทั้งการได้รับส่วนแบ่งในกาไร/เงินปันผล และการได้รับข้อมูล
ของ ปตท.สผ. อย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เป็นต้น ปตท.สผ. ได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1)
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้
ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องหรือดีกว่า ดังนี้
1.1) เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ น ระเบีย บวาระการประชุม
สามัญผู้ถื อหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการก่อนวันประชุม
สามัญ ผู้ถื อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึ ง 31 ธันวาคม 2556 และได้ประกาศแจ้งการรับ เสนอชื่อ รวมถึ ง
หลั ก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาให้ ท ราบโดยทั่ วกั น ผ่า นช่อ งทางของตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ฯ ล่ วงหน้ าตั้ ง แต่ วั น ที่
11 กันยายน 2556 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. อีกด้วย โดยเรื่องหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อจะได้รับ การพิจ ารณาตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท.สผ. ก าหนดไว้ ซึ่งจะเป็ น การกลั่น กรองระเบีย บวาระที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง กับ ปตท.สผ. รวมถึงเป็นการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมผ่ า นคณะกรรมการสรรหาก่ อ นน าเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิ จ ารณาต่ อ ไป ทั้ ง นี้
คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้น ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง โดยช่วงเวลา
ดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ มา แต่ประการใด
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1.2) เปิ ด เผยก าหนดวั น จั ด ประชุ มสามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2557 ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
โดยแจ้งตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2557 เมื่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีมติกาหนดวันประชุม รวมทั้งได้แจ้ง
กาหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 และวันปิด
สมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วย
1.3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น 16 วันล่วงหน้า
ก่อนการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการ
ประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอและครบถ้วน พร้อมความเห็ นของคณะกรรมการ
ปตท.สผ. และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อ
พิจารณา โดยแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม ได้แจ้ ง
รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนามาแสดงในวันประชุม วิธีการในการเข้าร่วมประชุม เพื่อรักษาสิทธิ
ในการเข้าประชุม รวมถึ งข้อบังคั บ ของบริษั ทและกฎหมายเกี่ ยวกับ การประชุมผู้ถื อหุ้นและการออกเสียง
ลงคะแนนและแผนที่แสดงสถานที่ประชุม นอกจากนี้ ได้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม
บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. (www.pttep.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
31 วัน รวมถึงจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับ ที่ ปตท.สผ.
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุม
1.4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระ 3 คน ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเป็นทางเลือกให้
ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วยว่ากรรมการแต่ละคน
มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการ
อิสระที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งอีกวาระหนึ่ง ถือว่ามีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ (แต่ไม่ถือว่ามี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษ) หรือในระเบียบวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ถือว่ากรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษและไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้ตามจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เป็นต้น และแนะนา
ให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น
สามารถกาหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง
1.5) ในวัน ประชุม ผู้ถื อหุ้น ใช้ระบบการประชุมโดยน าเทคโนโลยี อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์และ
บาร์โค้ดมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การประชุมดาเนิน
ไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยา ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม
ประมาณ 4 ชั่วโมง และใช้ระบบบาร์โค้ดทีแ่ สดงรายละเอียดของผู้ถือหุน้ แต่ละรายทีไ่ ด้จดั พิมพ์ไว้บนแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออานวยความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน และความถูกต้องแม่นยา
ของข้อมูลผู้ถือหุ้น โดยได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย
1.6) ปตท.สผ. ได้แจกวิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. ให้แก่ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทุกคน เพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีดาเนินการประชุม การลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. การนับคะแนน การสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เป็นต้น
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1.7) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการ
ออกเสี ย งลงคะแนนและนั บ คะแนนอย่ า งชั ด เจนตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ซึ่ ง ปตท .สผ.
ได้ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเพื่อยืนยันการออกเสียงลงคะแนนในทุกระเบียบวาระใน
ห้องประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อหักออกจากฐาน
คะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยาในการนับคะแนนเสียง
ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงเป็นไปตามที่ระบุในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งจะแสดงผลสรุปของคะแนนเสียง
ทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม และได้จัดให้มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษากฎหมายที่
เป็นอิสระจากภายนอกมาเป็น ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วย นอกจากนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
ปตท.สผ. จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแยกสาหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน โดยในการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้น
ยังสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยสูงสุดตามจานวน
กรรมการที่พึงได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้นจะได้รับการรับเลือกเป็นกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง
แต่ละคนจะต้องได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วย
1.8) จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทาหน้าที่ดูแล
ให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบัง คับของบริษัท ได้แก่ กระบวนการ
ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้ใช้
สิท ธิออกเสียงวิธีก ารลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกั บข้อบังคับ ของบริษั ท /ประธาน
ที่ประชุมแจ้ง และดูแลให้มีการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของ
มติและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้อง รวมถึงให้มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระด้วย
1.9) ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
เสมอ และมีน โยบายที่ ชัดเจนที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
1.10) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดาเนินการประชุม
อย่างเหมาะสมและโปร่งใส ตามลาดับระเบียบวาระที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยในระหว่างการประชุม
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการและระเบียบวาระ
การประชุมของ ปตท.สผ. ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามเกี่ยวกับการประชุม หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัท ถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมได้ด้วย
นอกจากนี้ ข้อมูลที่นาเสนอในการประชุม ได้จัดทาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้ ง
จัด ให้มี เ จ้ าหน้ า ที่แ ปลภาษาไทยเป็ น ภาษาอั ง กฤษให้ กั บ ผู้ถื อ หุ้ น ต่ า งชาติ ที่ มาประชุ ม เพื่อ ให้ ผู้ถื อ หุ้ น
ทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
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1.11) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ใช้บัตรยื นยันการลงคะแนนเสียงสาหรับทุกระเบียบวาระ โดย
จัดทาบัตรลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมี
การเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุมกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และนา
คะแนนมารวมคานวณกับคะแนนเสียงของผู้ถอื หุ้นที่มอบฉันทะมาประชุม และได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงต่อที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส ปตท.สผ. ได้จัดให้มี
อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น และที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอกเป็น ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
และจัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนข้างต้นได้ลงชื่อไว้ เพื่อการตรวจสอบในภายหลังด้วย
1.12) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียง
หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
1.13) กรรมการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครบทุกคน โดยกรรมการที่ดารงตาแหน่ง ใน
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ จะร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบ
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินและผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมชี้แจง
ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วย
1.14) บั น ทึก รายงานการประชุม ผู้ถื อ หุ้น อย่ างถู ก ต้องและครบถ้ วนทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได้ แก่ การชี้แจงวิธีก ารออกเสีย งลงคะแนนและนับ คะแนน ข้อมูล ที่น าเสนอ คาถามหรือ
ข้อคิดเห็นของที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับกิจการและระเบียบวาระการประชุมของ ปตท.สผ. และคาชี้แจงของ
กรรมการหรือผู้บริหารในแต่ละระเบียบวาระ มติที่ประชุมซึ่งระบุคะแนนเสียงแบ่งเป็นจานวนเสียงที่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมพร้อมตาแหน่งซึ่งในปี 2557
เข้าร่วมครบทุกคน และหากมีก รณีก รรมการลาประชุม จะบัน ทึกชื่อ ด้วยเสมอ นอกจากนี้ ได้เปิ ดเผยมติ
ที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงของทุกระเบียบวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวัน
เดียวกันภายหลังการประชุม รวมทั้งได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก.ล.ต. และผู้ถือหุ้นทุกราย หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วันเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูล
การประชุมและสามารถทักท้วงหรือแก้ไขรายงานการประชุมได้ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยในการประชุม
ผู้ถื อหุ้นปี 2557 ไม่มีผู้ถื อหุ้นโต้ แย้งผลการลงคะแนนเสียงและรายงานการประชุม และได้เผยแพร่รายงาน
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. รวมทั้งยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. อีกด้วย
2)
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่าเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อ
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และเพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจของ ปตท.สผ. และความ
ผูก พัน ระยะยาว ในปี 2557 ปตท.สผ. ได้จัดให้ผู้ถื อหุ้น เข้าร่วมกิ จ กรรมเพื่อสังคมกับ ปตท.สผ. โดยจัด
กิ จ กรรมย้ ายกล้าไม้เ พื่ อใช้ส าหรั บ การปลู ก ป่ า ภายใต้โครงการฟื้ น ฟูป่ าเชิ งนิเ วศสวนศรี น ครเขื่อ นขัน ธ์
(บางกะเจ้า) ตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ในช่วงเดือนมิถุนายน จานวน 2 ครั้ง และกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการที่แหล่งน้ามันสิริกิติ์ จังหวัดกาแพงเพชร
จานวน 4 ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2557 และจัดให้มี PTTEP Newsletter เพื่อเพิ่มช่องทาง
ในการนาเสนอข่าวสารต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย
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3)
จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทาง E-mail ของกรรมการ
อิสระในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกากับดูแลกิจการที่ดี และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
4)
เปิด เผยโครงสร้างการถือหุ้น ในบริษั ทย่ อยและบริษัท ร่วมอย่ างชัดเจนรวมทั้งผู้ถื อหุ้นที่มี
อานาจควบคุมบริษัท (ปตท.) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ปตท.สผ. มีโครงสร้างการดาเนินงานที่มีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ ไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด
5)
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและเหมาะสม
โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล
6)

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

ปตท.สผ. กากั บดู แลการใช้ข้อมูลภายในอย่ างเคร่งครัด โดยกาหนดไว้ใ นการก ากับ ดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกราย โดยได้ดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
6.1) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานได้รับทราบอย่ างสม่าเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. เพื่อให้มั่นใจว่า กฎเกณฑ์และ
นโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น และได้กาหนดบทลงโทษทางวินัยในเรื่องนี้ไว้อย่างชัด เจน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็น
ผู้น าและเป็ น ตั ว อย่ า งที่ดี (CG Leader) ก าชั บ หรือให้คาแนะน าบุ คลากรของตนด้วย ซึ่ งในปี 2557
ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานการกระทาผิดในเรื่องดังกล่าว
6.2) ห้ามซื้อขายหลัก ทรัพย์ใ นช่วงเวลาที่ก าหนด เริ่มตั้งแต่งบการเงิน ประจาปี 2554
เป็นต้นไป ซึ่งสายงานเลขานุการบริษัทและฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร
ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัด การใหญ่ขึ้นไป และผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงิน และการบั ญ ชี ได้ท ราบ
ช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหุ้น ปตท.สผ. อย่างชัดเจนล่วงหน้า โดยให้รวมถึงการซื้อขายหุ้น ปตท.สผ. โดยตนเอง
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee หรือ
การถื อผ่ านกองทุน ส่วนบุ ค คล) ในระหว่ างช่วงเวลาที่ ปตท.สผ. จะมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มูลสาคั ญ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหุ้นของ ปตท.สผ. เช่น 1 เดือนก่อนวันเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดาเนินงานถึง
วันที่ ปตท.สผ. ได้เปิด เผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดาเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว 1 วัน เพื่อให้
ข้อมูลนั้นเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงก่อน โดยกรณีฝ่าฝืนจะมีความผิดทางวินัยด้วย
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6.3) เปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไป และผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี ในรายงานประจาปีอย่าง
ครบถ้ วน ตามที่สานัก งาน ก.ล.ต. ก าหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการติดตามผลการปฏิบั ติตาม
จริยธรรมธุรกิจเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยบุคคลดังกล่าวจะต้องส่งสาเนาการรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ให้ สายงานเลขานุก ารบริษั ท เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบทุก ครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ โดยสายงานเลขานุการบริษัทจะทาหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามจริ ยธรรม
ธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน
7)
กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้น ไป และผู้บ ริห ารตั้งแต่
ผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รายงานการมีส่วนได้เสียทั้งของตนเองและบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องโดยไม่ชั กช้าเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เ สีย
ดังกล่าว ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่ ปตท.สผ.
ได้รับ รายงาน ตามหลัก เกณฑ์ที่ค ณะกรรมการ ปตท.สผ. ก าหนด ซึ่ง สอดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
8)
ปตท.สผ. กาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ รวมทั้งได้
กาหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการและผู้บริห ารตั้งแต่ระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้จัดการ
อาวุโสขึ้น ไปในกลุ่มงานการเงินและการบั ญชี รายงานการมีส่วนได้เ สีย ของตนและบุ คคลที่เ กี่ ยวข้องให้
ปตท.สผ. ทราบด้วย ซึ่งเมื่อเกิด รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ที่ มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น
จะต้องรายงานให้ ปตท.สผ. ทราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องนั้น
9.1.2 บทบำทของผู้มสี ่วนได้เสีย
คณะกรรมการได้อนุมัติพันธกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยให้ความสาคัญกั บสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งมีใจความหลักสาคัญ ได้แก่ ปตท.สผ. มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่
ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีวิสัยทัศน์จะเป็นบริษัทสารวจและผลิตปิโตรเลียม
ชั้น น าในภู มิภาคเอเชีย ที่ ขับ เคลื่อนด้ วยเทคโนโลยี และหัวใจสีเ ขี ย ว และในทางปฏิบั ติ ปตท.สผ. ให้
ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายนอกและภายในตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน รัฐบาล
ผู้ร่วมทุน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ค้า/ผู้ขาย เจ้าหนี้ คู่แข่ง ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิทธิมนุษยชน
โดยกาหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม
ปตท.สผ. รวมทั้งได้กาหนดกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงการสร้างความสมดุล
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงช่องทางติดต่อสื่อสารและรับข้อร้ องเรีย น
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
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9.1.2.1 กำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก รให้ มี ก าร
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีกลไกในการกากับควบคุม
ทุกส่วนให้สอดคล้องกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้อนุมัติการ
ปรับปรุงการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (Good Corporate Governance
and Business Ethics of PTTEP Group หรือ CG&BE) มีฐานะเป็นระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. กาหนดให้
ทุกคนในองค์กรตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องลงนามพันธสัญญายึดมั่นปฏิบัติงานด้วย
มาตรฐานขั้นสูงสุด โดยนาหลักการและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีอยู่แล้วมาเรียบเรียงให้
สอดคล้อง ครบถ้วน และชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ความเป็นกลางทางการเมือง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การ
จัดหาและสัญญา การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง การป้องกันการฟอกเงิน โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ.
เห็นว่า การปฏิบัติตาม CG&BE โดยครบถ้วนเป็นมาตรการในการป้องกันการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
CG&BE ได้จัดทาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามหลักการควบคุมภายใน และจัดพิมพ์เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของกลุ่ม ปตท.สผ. (www.pttep.com) ด้วย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด
ฉบับเต็มไปศึกษาเพิ่มเติมได้
ปตท.สผ. แสดงออกถึ งความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รั ป ชั่น โดยก าหนดให้ Integrity &
Ethics เป็นค่านิยมหนึ่งขององค์กร และปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมถึงการเข้าเป็นสมาชิกของ
United Nations (UN) Global Compact ตั้งแต่ปี 2554 และยึดถือปฏิบัติตามหลักการ 10 ประการของ UN
Global Compact ในเรื่อง สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชั่น ในการดาเนินธุรกิจ
ปตท.สผ. ได้ยื่นขอรับรองเป็น “สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Certified Company)” โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และได้รับการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และ
ความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
การนานโยบายไปปฏิบัติ
ปตท.สผ. มีแผนงานที่ชัดเจนในการปลูกฝังนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้กับทุกคน
ในองค์กร เพื่อจะนาไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ผ่านการฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น
การจัด CG&BE Workshop ที่ได้บรรจุมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และจัดให้กับ
พนักงานทุก กลุ่มงาน โดยผู้บริห ารของทุก กลุ่มงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(CEO) และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เข้าร่วมด้วย รวมทั้งได้จัด ให้มี E-Learning เกี่ยวกับการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น ในรูปแบบบทเรียนและแบบทดสอบเพื่อวัดผลความรู้ความเข้าใจในเรื่องการต่อ ต้านคอร์รัปชั่น ใน
รูปแบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั่วโลก โดยได้มีประเมินผลและ
รายงานการวัดผลของการฝึกอบรมและกิจกรรมทั้งหมดให้ CEO และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทราบเสมอ
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ มีการจัดกิ จ กรรมและหลัก สูตรอื่น ๆ ที่ได้บ รรจุเ รื่องการต่อต้านคอร์รัป ชั่นอย่ าง
ต่อเนื่องตลอดปี 2557 เพื่อให้มั่นใจว่าการนามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นมาใช้ในการปฏิบัติบ รรลุผล
สาเร็จอย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”
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ปตท.สผ. ได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้กับ ผู้คา้ /ผู้ขาย ทราบ โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ ซึ่งได้ส่งอีเมล์แจ้งไปยัง ผู้ค้า/ผู้ขาย ว่า กลุ่ม ปตท.สผ. มีนโยบายไม่รับของขวัญ ของกานัล และ
ประโยชน์อื่นใดจาก ผู้ค้า/ผู้ขาย ทุกคนด้วย
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ ก าหนดให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของ
ทุกคน ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง ผู้ค้า/ผู้ขาย โดยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นได้ถูกนามาพิจารณาในการประเมินความเสี่ยง และได้รับการบริหารจัดการและมีกิจกรรมควบคุม
อย่างเหมาะสมผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระเบียบจัดหา คู่มือการ
มอบอานาจและตัวอย่างลายมือชื่อ (Delegation of Authority and Signatures หรือ DAS) เป็นต้น
การแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบ
ปตท.สผ. จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมภายในกลุ่ม ปตท.สผ. โดยได้ จัดทา
คู่มือการมอบอานาจและตัวอย่างลายมือชื่อ (Delegation of Authority and Signatures หรือ DAS) ซึ่งแต่ละ
ส่วนมีหน้าที่ในการดูแลให้งานที่รับผิดชอบมีขั้นตอนปฏิบัติที่สอดคล้องกัน ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบ
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพและปลูกฝังจน
เป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นผู้นาและเป็นตัวอย่างที่ดี (CG Leader) ในการปฏิบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน
และบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ฝ่ายตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัตงิ านว่าเป็นไป
อย่างถูกต้องตามนโยบายนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ
ผู้บริหารมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบที่ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นซึ่งรวมถึงแนวทางการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาทางานกับกลุ่ม ปตท.สผ. และสื่อสารไปยังพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ โดยผู้บริหารต้องเป็น
ผู้นาและเป็ นตัวอย่ างที่ดี (CG Leader) ในการปฏิบัติ และเป็ นแบบอย่างที่ดีใ ห้แก่องค์ก รอื่น ๆ รวมทั้ง
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้กากับดูแลการ
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น ซึ่ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ CG&BE และมี ก ารรายงานผลให้
คณะกรรมการทราบอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการนี้ได้นาไปปฏิบัติให้บรรลุผล
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การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเรื่องคอร์รัปชั่น
ปตท.สผ. ก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริห ารความเสี่ย งที่มีป ระสิท ธิภาพ
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการกับการคอร์รัปชั่นด้วย โดย ปตท.สผ. มี
การกาหนดระเบี ยบ นโยบาย ข้อกาหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยดาเนินกิจการ
ภายใต้ระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้มีความชัดเจนและควบคุมการดาเนินงานแต่ละเรื่อง นอกจากนี้
ปตท.สผ. ได้มีการออกแบบ จัดทา ประเมินผลและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้ า ที่ ใ นการสอบทานผลการประเมิ น การควบคุ ม ภายในซึ่ ง พิ จ ารณา
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission)
ปตท.สผ. มี ขั้ น ตอนการหารือ ผลการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วกั บ มาตรการต่ อ ต้ า นการ
คอร์รัปชั่นกั บบุ คลากรที่ปฏิบั ติงานนั้น ๆ โดย ปตท.สผ. จัดให้มีก ระบวนการประเมิน Fraud Risk และ
Control Self-Assessment ครอบคลุมเรื่องคอร์รัปชั่นด้วย โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุสาเหตุที่
ทาให้เกิดความเสี่ยง ประเด็นการควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุง และร่วมกันกาหนดมาตรการที่จะลดความ
เสี่ยงด้าน Fraud Risk รวมทั้งปรับปรุงประเด็นการควบคุมภายในดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานควบคุมภายในจะ
มีการติดตามความคื บ หน้าการดาเนิน งานตามมาตรการดังกล่าวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และทบทวน
ประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นระยะ โดยประเด็นต่าง ๆ จะถู กประมวลผลรวบรวมนาเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
และสรุปผลรายงานคณะกรรมการบริษัทด้วย
การตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบได้จัดทาข้อพึงปฏิบัติในการตรวจสอบการทุจริต โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง
การประเมิน ความเสี่ ย งด้ า นการทุจ ริต การป้ อ งกั น และตรวจจั บ การทุจ ริต และการสื บ สวนการทุ จ ริ ต
นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบยังได้จัดทาข้อพึงปฏิบัติในการสืบสวน การทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
สืบสวนเมื่อเกิดเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตให้มีความครอบคลุมและรัดกุมด้วย
ปตท.สผ. มีกระบวนการในการตรวจสอบการขายและการตลาดอย่างสม่าเสมอ เพื่อติดตาม
และป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม โดยรายการขายหลักของ
ปตท.สผ. เป็นการขายให้ ปตท. ซึ่งมีการตรวจสอบโครงสร้างราคาขายไว้ในสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจน โดยเป็น
ราคาที่อ้างอิงจากราคาตลาดโลก และผู้ร่วมทุนของโครงการทุกรายเห็นชอบร่วมกัน โครงสร้างราคาต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนการดาเนินการจัดทาสัญญาซื้อขาย โดย
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาและงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าวด้วย
ปตท.สผ. มีกระบวนการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและทาสัญญาอย่างสม่าเสมอ
เพื่อติดตามและป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม โดยให้
ฝ่ายตรวจสอบมีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทาสัญญาอย่างสม่าเสมอ ในการตรวจสอบจะ
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงในการคอร์รัปชั่นและการควบคุมภายในเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้มี
ประสิทธิภาพ
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การรายงาน
ปตท.สผ. กาหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดย
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มอบหมายให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ กากับดูแลการดาเนินงานเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุก ๆ ด้านและให้รายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่าเสมอ โดย
ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ปฏิบัติและนาข้อมูลมารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย
การให้ความคุ้มครอง
ปตท.สผ. ให้ความคุ้มครองทุกคนที่ปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่ม ปตท.สผ. และไม่มีนโยบาย
ที่จะลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ป ฏิเสธการคอร์รัป ชั่น แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้กลุ่ม
ปตท.สผ. สูญเสีย โอกาสทางธุรกิจ โดยก าหนดเนื้อความข้างต้น ไว้อย่ างชัดเจนใน “ระเบี ยบการรับ เรื่อง
ร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556”
ปตท.สผ. กาหนด ช่องทางที่ปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแส โดยปราศจากความเสี่ยงต่อผู้แจ้งในภายหลัง ในกรณีที่พบเห็นพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจ
เป็นการฝ่าฝืน CG&BE โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “มาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ
และกลไกการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส”
การลงโทษ
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามความร้ายแรง
รวมถึ ง ผลกระทบที่ อาจเกิ ด ขึ้ น การลงโทษรวมถึ งการเลิก จ้างงานด้วย ในกรณีที่ ฝ่ าฝืน กฎหมายจะถู ก
ดาเนินคดีตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ต้องสอดส่องและแนะนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ดารงตนและปฏิบั ติ ต ามอย่ า งเคร่ งครัด หากผู้ บั ง คับ บั ญ ชาละเลยไม่ดู แลให้มี ก ารปฏิบั ติต าม หรือ ไม่
ดาเนินการลงโทษตามความเหมาะสม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ที่ระบุไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.1.2.2 นโยบำยกำรปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เสียกลุม่ ต่ำง ๆ
1)

ผู้ถือหุ้น

ปตท.สผ. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ปตท.สผ.
ยึ ดมั่น ดาเนิ น ธุรกิ จ ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แลกิ จ การที่ดีแ ละจริ ย ธรรมธุรกิ จ ของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อ สร้า ง
ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กิจการ และสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
หัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”
2)

พนักงำน

2.1) ปตท.สผ. ยึดถือปฏิบั ติตามหลักองค์ก ารสหประชาชาติ โดยไม่มีก ารใช้
แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็กในทุกพื้นที่ที่เข้าไปลงทุน โดยกาหนดแนวปฏิบัตไิ ว้ในการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ดังนี้
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1)
การท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ ย วข้องกั บการ
ดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในแต่ละพื้นที่ที่ตนปฏิบัติงาน
2)
ประเพณีในแต่ละพื้นที่ที่ตนปฏิบัติงาน

การศึกษา และท าความเข้าใจ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนีย ม

3)
เคารพความแตกต่างของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ่น โดยไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนั้น ๆ
4)
การไม่เ ลือกปฏิบั ติต่อบุ คคลหนึ่งบุ คคลใดโดยใช้ความสัมพัน ธ์
ส่วนตัวตัดสิน หรือเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้ อชาติ เพศ รวมถึงการตั้งครรภ์ และความโน้มเอียง
ทางเพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล ความพิการ หรือเรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2.2) ปตท.สผ. สรรหา คั ด เลื อ ก และบรรจุ พ นั ก งาน โดยค านึ ง ถึ ง คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ และความสามารถ เพื่อให้ทางานในตาแหน่งที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน
อย่ างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้พนัก งานมีโอกาสก้ าวหน้าในงานและเปิ ดโอกาสให้เ ข้าร่วมกิ จ กรรม
ภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของบริษัท
2.3) ปตท.สผ. จัดระบบค่าจ้างที่เป็นธรรมต่อพนักงานและต่อ ปตท.สผ. และมี
การทบทวนปรับปรุงนโยบายค่าตอบแทนของ ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่ต้องการให้ทางานอยู่กับ
ปตท.สผ. อย่างมีป ระสิท ธิภาพ โดยพิจารณาจากอัตราค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้างในปั จจุบั นของกลุ่ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอื่นในประเทศ ความแตกต่างของงานในแต่ละตาแหน่งในด้านความรู้
ความช านาญที่ ต้ อ งการ ความยากง่ ายในการปฏิบั ติ ห น้า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย และ
ความสามารถของพนักงานแต่ละคนที่แสดงออกในเชิงผลการปฏิบัติงานที่มีต่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย
2.4) ปตท.สผ. จัด และ/หรือ ปรับปรุงสวัสดิการที่เป็นธรรมต่อพนักงานและต่อ
ปตท.สผ. โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายของ ปตท.สผ. ทั้งในปัจจุบันและระยะยาว โดยมุ่งเน้น
สวัสดิการที่เสริมสร้างความมั่นคงในการดารงชีพของพนักงานและครอบครัว ในส่ว นที่พนักงานส่วนใหญ่ไม่
สามารถจัดหามาด้วยกาลังทรัพย์ของตนเอง และรัฐยังมิได้ให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอ เช่น เงินช่วยเหลือ
ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสาหรับพนักงานและครอบครัว เป็นต้น ซึ่งเป็น
สวัสดิการที่ผู้ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมอื่นในประเทศไทยส่วนใหญ่จัดให้แก่พนักงานของตน ปตท.สผ. มีการ
ทบทวนความเหมาะสมของสวัสดิการ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ
และความจ าเป็นในการดาเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ขององค์กรอย่ างสม่าเสมอ นอกจากสวัสดิการต่าง ๆ แล้ว
ปตท.สผ. ยั ง ดู แ ลเอาใจใส่ พนั ก งานเพื่ อลดความกั งวลของพนั ก งานโดยผ่ านทางโครงการสบายใจดี
ที่บริการให้คาปรึกษาทุกเรื่อง สาหรับพนักงาน คู่สมรส และบุตร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว ส่วนตัว การงาน
ความรัก บุตร กฎหมาย และอื่น ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจากบริษัทที่ปรึกษา
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ปตท.สผ. กาหนดให้มี สวัสดิก ารและค่าตอบแทนที่สอดคล้องกั บผลการ
ดาเนินงานของ ปตท.สผ. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้น ได้แก่ เงินรางวัลประจาปี ที่กาหนดให้มี
ความเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัท และในระยะยาว ได้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดารงชีพ และเพื่อเป็ นหลัก ประกั นแก่พนัก งานภายหลังสิ้นสุดการเป็ น
พนักงาน หรือเกษียณอายุการทางาน กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกอบด้วยเงินสะสมของพนักงานและเงิน
สมทบของบริษัท ปตท.สผ. จ่ายเงินสมทบในกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเป็นประจาทุกเดือนใน
อัตราร้อยละ 15 ของอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสมประจา
ทุกเดือนในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 2 แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 โดยเงื่อนไขการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์
ของเงินสมทบจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกาหนด นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังจัดให้มโี ครงการสะสมหุ้นสาหรับ
พนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานที่สมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการเก็บ ออมหุ้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างการจ่าย
ค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น อีกทั้งสร้างความภักดี และความเป็นเจ้าของต่อองค์กรในระยะ
ยาว โดยจะทาการซื้อหุ้นสามัญของ ปตท.สผ. ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
โครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 5 ปี โดยพนักงานที่มีสิทธิ
และสมัครใจเข้าร่วมโครงการขอให้ ปตท.สผ. หักเงินเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 10 ของเงินเดือน และ ปตท.สผ.
จะจ่ายเงินสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 100 ของเงินที่พนักงานจ่ายเข้าโครงการในแต่ละ
เดือน ซึ่งมูลค่าที่พนักงานจะได้รับขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ในระยะยาว
2.5) ปตท.สผ. ให้ความสาคัญ กั บการพัฒนาบุ คลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจ โดยถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยในการทางานสูงสุดของ ปตท.สผ. จึง
สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถของพนัก งานในด้านวิช าการและเทคนิคแล้ว
ปตท.สผ. ได้ ป ลูกฝังค่ านิยมในการท างานของ ปตท.สผ. ให้ กั บ พนัก งานควบคู่กั น ไปด้วย เพื่อให้ เ กิ ด
วัฒนธรรมการทางานเป็นแบบเดียวกัน อันจะเป็นปัจจัยหลักให้ดาเนินการได้บรรลุผลวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
กาหนดไว้ ในปี 2557 พนักงาน ปตท.สผ. ได้เ ข้าอบรมในหลัก สูตรต่าง ๆ เฉลี่ย 75.4 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
รายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
2.6) ปตท.สผ. ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญในการปรึกษาหารือแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นร่วมกัน ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาให้ลุล่วงไปโดยเร็ว เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ตามขั้นตอนที่
ปตท.สผ. กาหนดไว้ โดยผู้ที่ดาเนินการตามหลั กเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้ และกระทาไปโดยสุจริตจะ
ได้รับความคุ้มครองโดยไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ซึ่ง ปตท.สผ. จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้าง หรือกระทาการลงโทษ
ในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิดต่าง ๆ ผ่านทาง CG Hotline ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
อย่ างเป็ นความลับโดยมีก ารรับรู้เ ฉพาะผู้ที่เกี่ ย วข้อง เพื่อเป็น การปกป้ องพนักงานผู้แจ้งเรื่องไม่ใ ห้ได้รับ
ผลกระทบจากการแจ้งเรื่องร้องเรียน
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2.7) ปตท.สผ. ได้สารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะรับทราบถึงปัจจัยที่พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรเพื่อที่จะนาไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป ซึ่งในปี 2557
บริษัทได้ทาการสารวจความผูกพันของพนักงานเป็นครั้งที่สามและจะดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงลึกมาจัดทา
แผนยกระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมระดับองค์กรและระดับกลุ่มงานต่อไป
ในปี 2558 ทางบริษั ทจะติดตามความก้ าวหน้าของการดาเนินการตาม
แผนงานดังกล่าวเป็นระยะ ๆ และมีแผนจะสารวจความพึงพอใจและความผูกพัน ของพนักงานต่อองค์ก ร
เหมือน 2 ปีที่ผ่านมา
3)

ลูกค้ำ

ปตท.สผ. ยึดถือพันธกิจในการเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายน้ามันดิบ กาาซธรรมชาติเหลว และ
กาาซธรรมชาติในราคาที่สามารถแข่งขันได้และเป็นธรรม โดยจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบสัญญาระยะสั้น
และระยะยาว รวมถึงตลาดจร สาหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับ 4 ปัจจัยหลัก
ได้แก่ ผลประโชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของราคาผลิ ตภัณฑ์ ความมั่นคงทางการเงิน มาตรฐานความปลอดภัย
รวมถึงนโยบายและกฎเกณฑ์ของบริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้ ปตท.สผ. ปฏิบัติต่อผู้ซื้อทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดย
คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว ปตท.สผ.
มุ่งมั่นรับผิด ชอบในการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและประสานงานกับผู้ซื้ออย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่กาหนดไว้ในสัญญา ได้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ซื้อและตรงตามเวลาที่ตกลงไว้
4)

รัฐบำล

ปตท.สผ. ดาเนินงานด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจ โดยหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทั้งประเทศไทยและต่างประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไป
ลงทุน ปตท.สผ. ถื อว่าหน่วยงานของรัฐบาลที่มีส่วนสาคัญในการสร้างความมั่น คงทางด้านพลังงานของ
ประเทศ โดยการดาเนินงานจะยึดนโยบาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด ดังนั้น
ปตท.สผ. จึงมีความชัดเจนในการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศอย่างสม่าเสมอบนพื้นฐานของความโปร่งใสและสุจริต
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเห็นความสาคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับ
หน่วยงานของภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง
โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานความยั่งยืน ปี 2557
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5)

ผู้ร่วมทุน

โครงการร่วมทุนระหว่าง ปตท.สผ. และผู้ร่วมทุนรายอื่นทั้งในและต่างประเทศ จะดาเนินธุรกิจ
ภายใต้ข้อตกลงในการทางานร่วมกันตามมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมให้มีจริย ธรรมธุรกิจในระดับ
เดียวกัน โดยมีการกาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ร่วมทุนอย่างชัดเจน และให้สิทธิผู้ร่วมทุนเป็นคณะกรรมการบริหาร
โครงการ เพื่อกาหนดแนวทางบริหาร การจัดหาบริการและสินค้า รวมถึงแผนและงบประมาณประจาปี โดยมี
ขอบเขตและแนวทางการลงมติที่ชัดเจน รวมถึงการให้สิทธิผู้ร่วมทุนในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและ
บัญชีรายปี และมีมาตรการที่เหมาะสมและชัดเจน เช่น บทปรับในกรณีที่ผู้ร่วมทุนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มี
ระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังเน้นถึงความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างผู้ร่วมทุนและบุคคลภายนอก
6)

สังคม ชุมชน

ปตท.สผ. ในฐานะที่เป็ นองค์ก รที่ดาเนิน ธุรกิ จตามจริยธรรมธุรกิ จที่ดีควบคู่ ไปกั บความ
รับผิดชอบต่อสังคม เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้เป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ปตท.สผ. มีภารกิจหลักในการสารวจและผลิตปิโตรเลียมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชน สังคม และ ปตท.สผ. เติบโตไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “จาก
ทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม” ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในรายงานความยั่งยืนประจาปี 2557
7)

สิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. มี ค วามมุ่ งมั่ น ที่ จ ะเป็ น องค์ ก รที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นความปลอดภั ย มั่ น คง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยกาหนดนโยบาย จัดทาระบบ
และแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE Policy) โดยมีการ
เปิดเผยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยเนื่องจาก
การทางาน และอัตราการหกรั่วไหลของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและสารเคมีในรายงานความยั่งยืน และมีระบบ
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก
และคู่มือและมาตรฐานการดาเนินงานอีก 27 ฉบับ ซึ่งพื้นที่ปฏิบัติการทุกที่ของ ปตท.สผ. ได้มีการปฏิบัติตาม
ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
สาหรับการรักษาสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. ได้นามาตรฐาน ISO 14001:2004 มาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการและรักษาคุ ณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานของบริษัท ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฯ สามารถนาไปปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่ง ขึ้น และได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากบริษั ท
AJA Registrars Limited ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) สาหรับ
ภายในประเทศ ได้แก่ โครงการอาทิตย์ แหล่งบงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้ของโครงการบงกช โครงการเอส 1
โครงการพีทีทีอีพี 1 โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม (จังหวัดสงขลาและจังหวัดระนอง) และ
ศูนย์วิจัยตัวอย่างหิน ปตท.สผ. ส่วนโครงการต่างประเทศในเครือรัฐออสเตรเลีย ได้แก่ ฐานสนับสนุนการ
ปฏิบัติการนอกชายฝั่งที่เขตดาร์วิน และสานักงานของบริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แอชมอร์ คาร์เทียร์)
พีทีวาย จากัด ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
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ปตท.สผ. มีแนวทางการบริหารจัดการสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการดาเนินธุรกิจ ลดรอยเท้านิเวศ (Ecological Footprint) และรอยเท้าคาร์บอน (Carbon
Footprint) เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเสริมสร้างคุณค่าให้กับการดาเนินธุรกิจ ซึ่งแนวทางการ
บริหารจัดการสีเขียวครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณค่าให้กับการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ การลด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการลดปริมาณของเสียซึ่ง
ปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัท อีกทั้งยังมีการดาเนินการสายโซ่อุปทาน
สีเ ขี ย ว อั นประกอบไปด้ วย การจัด ซื้อจัดจ้ างสีเ ขีย ว ระบบการขนส่ งสี เขี ยว และส านั กงานสี เขี ยว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และเพื่อส่งเสริมให้พนักงานของ
บริษั ทมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษั ทจึงได้มีการจัดอบรม
ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อกาหนดทางกฎหมายกับพนักงานทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร
ทุกคนผ่านการอบรมเบื้องต้นและขั้นสูงตามลาดับ ทั้ งที่เป็ นพนักงานเดิมและพนักงานใหม่ ซึ่ง ปตท.สผ. ได้
เปิดเผยการดาเนินงานสีเขียวของบริษัทผ่านรายงานความยั่งยืนประจาปี 2557
(8)
ผู้ค้ำ/ผู้ขำย
ปตท.สผ. ถือว่า ผู้ค้า/ผู้ขาย และผูร้ ่วมทุน เป็นส่วนสาคัญที่เอื้ออานวยให้ธุรกิจของ ปตท.สผ.
ดารงอยู่ได้ จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อกันในฐานะที่เป็นคู่ค้าในทางธุรกิจที่เสมอภาคกัน โดยการดาเนินการจัดหา
ของ ปตท.สผ. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันอย่ างเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ข้อตกลงในนิติกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคานึงถึงด้านคุณภาพ ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment หรือ SSHE) เป็นสาคัญ ทั้งนี้ ผู้ค้า/ผู้ขาย และ
ผู้ร่วมทุน ต้องมีมาตรการในการทางานที่ปลอดภัยต่อ ปตท.สผ. และพนักงานของ ผู้ค้า/ผู้ขาย และผู้ร่วมทุน
ต้องมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจที่ดีและเคารพในสิทธิพื้นฐานทางสังคม
ในปี 2557 ปตท.สผ. ได้มีการปรับปรุงการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ของกลุ่ม
ปตท.สผ. ที่เกี่ยวข้องกับดาเนินธุรกิจกับ ผู้ค้า/ผู้ขาย และผู้ร่วมทุน โดยเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุน
การทาธุรกรรมกับ ผู้ค้ า/ผู้ขาย และผู้ร่วมทุน ที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการเน้นย้าในหลักการให้ ผู้ค้า/ผู้ขาย และผู้ร่วมทุน มีมาตรการในการทางานที่ปลอดภัย มีอาชีวอนามัย
เคารพในสิทธิมนุษยชน และสิทธิพื้นฐานทางสังคมต่อพนักงานของตน
ปตท.สผ. ได้เพิ่มมาตรการการกากับดูแลและพัฒนาการบริหารจัดการของ ผู้ค้า/ผู้ขาย ใน
ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักและสาคัญของ ปตท.สผ. โดยได้
จัดทาวิธีการปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัย (SSHE Contractor Management Procedure and Plan)
เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีการวางแผนปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากขึ้น ทั้งนี้
ปตท.สผ. ได้รณรงค์ให้ ผู้ค้า/ผู้ขาย จะต้องดาเนินงาน และปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน และแผนความปลอดภัย
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการประชุม SSHE Contractor Forum กับ ผู้ค้า/ผู้ขาย และผู้ร่วมทุนทุกปี
เพื่อให้ความสาคัญและทาความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย คู่มือ และวิธีการปฏิบัติงาน และ
แผนความปลอดภัย ในการดาเนินงานสารวจและผลิตปิโตรเลียมในทุก ๆ พื้นที่สัมปทานทั่วโลก และเพื่อเป็นการ
กระชับความสามัคคี และสร้างสัมพันธ์ให้ดีขึ้นระหว่างกลุ่ม ปตท.สผ. และ ผู้ค้า/ผู้ขาย และผู้ร่วมทุน ปตท.สผ.
ยังได้จัดให้มีการแข่งกีฬา PTTEP Golf Charity ทาการกุศลร่วมกันทุกปีด้วย
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ปตท.สผ. ยั งได้ จัดตั้ งคณะกรรมการการพัฒนาอย่ างยั่ งยื น (Sustainable Development
Committee) เพื่ อด าเนิ นการร่างนโยบาย กลยุ ทธ์ และแผนการดาเนิ น งานต่ าง ๆ เช่ น การจัดท า Green
Procurement Guideline ในปี 2556 เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษ การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดภาวะ
โลกร้อน ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บ ริหาร และพนัก งานในองค์ก ร รวมถึง ผู้ค้า/ผู้ขาย และผู้มีส่วนได้เสีย จะได้
รับทราบและดาเนินการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อโลกสีเขียวต่อไป
ปตท.สผ. ยังคงยึดมั่นในหลักการแห่งการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่กีดกัน ผู้ค้า/
ผู้ขาย ในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ และได้จัดช่องทางในการลงทะเบียนเป็น ผู้ค้า/ผู้ขาย ของบริษัท 3 ช่องทาง
ด้วยกัน คือ
1)
ก า ร เ ส น อข า ย สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อง
ป ต ท . ส ผ . ที่
https://vendor.pttep.com/sap/bc/webdynpro/sapsrm/wda_e_suco_sreg?sap-client=310 ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ ง า น
(User) และฝ่ายจัดหาจะได้รับข้อมูลสินค้าและบริการของ ผู้ค้า/ผู้ขาย ที่ได้จากการสมัครผ่านเว็บไซต์นี้
2)
การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านทางฝ่ายจัดหา ซึ่ง ผู้ค้า/ผู้ขาย สามารถติดต่อ
ฝ่ายจัดหา โดยผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาได้ตลอดเวลาทาการ
3)
การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านผู้ใช้งานของ ปตท.สผ. โดยตรง ซึ่ งผู้ใช้งานจะ
เสนอชื่อของ ผู้ค้า/ผู้ขาย มายังฝ่ายจัดหา เพื่อดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นต่อไป
ในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของ ผู้ค้า/ผู้ขาย รายใหม่ ปตท.สผ. ตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้ องต้นโดยการคั ดกรองและประเมิน ผู้ค้า/ผู้ขาย จ าแนกตามกลุ่มและประเภทธุรกิ จ ซึ่งกระบวนการ
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจะถูกจัดดาเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ารายใหม่
ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่อไปนี้
1)

หน่วยงานด้านเทคนิคและคุณภาพ

2)

หน่วยงานด้านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม

3)

หน่วยงานด้านการพาณิชย์ กฎหมาย และสังคม

คณะกรรมการฯ ของแต่ละหน่วยงานมีอานาจในการพิจารณาและประเมินผลอย่างเป็ น
อิสระต่อกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ค้า/ผู้ขาย มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนที่จะร่วมงานกับ ปตท.สผ.
ผลการประเมินจะอยู่บนหลักการของความยุติธรรม เสมอภาพ โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ
นอกจากนั้น เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถของ ผู้ค้า/ผู้ขาย ในประเทศไทยให้แข่งขัน
กับบริษัทต่างชาติ และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทย กระจายรายได้สู่คนไทย รวมทั้งเป็นการลด
การรั่วไหลของเงินตราไทยออกไปยังต่างประเทศ ปตท.สผ. ยังพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้ค้า/ผู้ขายเพิ่มเติมว่า
มีนโยบายและดาเนินการให้การสนับสนุน Thai Content หรือไม่ เช่น การจ้างแรงงานและพัฒนาลูกจ้างคนไทย
การใช้บริการและสินค้าไทย และการเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นสัญชาติไทย เป็นต้น
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ปตท.สผ. ยังให้คาแนะนา ผู้ค้า/ผู้ขาย ทุกราย จะต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า และแสดงบั ญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลและนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด
รวมถึงได้จัดเตรียมเว็บไซต์ประกาศการประมูลและราคากลางให้แก่ ผู้ค้า/ผู้ขาย และผู้รับเหมาทุกรายทราบ
ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวด้วย
สาหรับส่วนการดาเนินการจัดหานั้น ปตท.สผ. จะวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประมวลผลภาพรวม
ในการดาเนิน งานของหน่วยจัดหาจาก โดยจะน าเอาข้อมูลการจัดหา 3 ปี ย้อนหลัง มาทาการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน และ ด้านการตลาด และ ประมวลผลเพื่อนาเอาผลการประมวลไปใช้
สาหรับการจัดหมวดหมู่ ผู้ค้า/ผู้ขาย ซึ่งรวมถึงการได้มาของรายชื่อ ผูค้ ้า/ผู้ขาย ที่มีความสาคัญกับการดาเนิน
ธุรกิจของ ปตท.สผ.
ภายหลังจากที่ได้ทราบข้อมูล ผู้ค้า/ผู้ขาย ที่มีความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจแล้ว (Critical
Contractors and Vendors/Sellers) ปตท.สผ. ก็นาเอาข้อมูลดังกล่าวมาทาเป็นแผนกลยุทธ์การจัดหาและ
สัญญาในแต่ละกลุ่มสินค้าและบริการ และจัดทาบทวิเคราะห์ทางการตลาด เพื่อใช้ประกอบการวางกลยุทธ์
การจัดซื้อจัดจ้างและการทาสัญญาต่อไป
ปตท.สผ. จะต้องส่งแผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญา รวมถึงรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล ไปยัง
คณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน (ถ้ามี) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติก่อนที่จะดาเนินการออกประมูล
(แผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญา และรายชื่อผู้เข้ารวมประมูล ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 3 หน่วยงาน
ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ก าร หน่ ว ยงานบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ (Assets) และหน่ ว ยงานจั ด หา ก่ อ นส่ง ไปยั ง
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ และ ผู้ร่วมทุน เพื่อเป็นการถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้)
สาหรับการประมูล จะต้องมีเสนอซองเอกสารประมูลแบบปิดผนึก 2 ซอง (แยกกันระหว่าง
เอกสารประมูลด้านเทคนิคและเอกสารประมูลทางด้านราคา) โดยการประเมิน ผลการประมูลจะเปิดซอง
เอกสารด้านเทคนิคเพื่อประเมินด้านคุณภาพทางเทคนิค และด้าน SSHE ก่อนที่จะเปิดซองเอกสารประมูล
ทางด้านราคา โดยผลการประมูลจะถู ก ส่งไปยั งคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน (ถ้ ามี) เพื่ อขอความ
เห็นชอบและอนุมัติอีกครั้งก่อนที่จะเข้าทาสัญญากับ ผู้ค้า/ผู้ขาย
เนื่องด้วยการบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีของ ผู้ค้า/ผู้ขาย ได้เริ่มมีบทบาทความสาคัญ
มากขึ้นในระหว่างการดาเนินงาน และบริหารสัญญา ผู้บริหารสัญญาจะต้องทาการตรวจสอบ ผู้ค้า/ผู้ขาย
และติดตามผลการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ค้า/ผู้ขาย ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ให้บริการที่มี
คุณภาพ มีความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ใน
ตอนท้ายของการบริหารสัญญา ผู้บริหารสัญญาต้องทารายงานการประเมินผลงานครั้งสุด ท้ายของ ผู้ค้า/
ผู้ขาย เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับ ผู้ค้า/ผู้ขาย ในระยะยาวต่อไป
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ปตท.สผ. สนับ สนุนการจัดหาสินค้าและบริก ารจากผู้ค้าในท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงการจัดหา
ภายในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดหาสิน ค้าจากพื้น ที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่เ ป็ นหลัก
เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ สร้างงาน และรายได้ให้แก่คนในพืน้ ที่ และมีข้อได้เปรียบในแง่ของต้นทุนที่ต่ากว่าและการ
ขนส่งที่รวดเร็วกว่า ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะ
ยาวกั บชุมชน ส่งผลให้องค์ กรได้ รับความไว้วางใจจากชุมชนในการดาเนินการ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยั ง
ส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้ค้า/ผู้ขาย ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน จัดหาสินค้าและบริการในท้องถิ่น เพื่อ
ลดต้นทุนของสินค้าและสนับสนุนการจัดหาในท้องถิ่นด้วย
9)

เจ้ำหนี้

ปตท.สผ. ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก รวมถึง
เจ้าหนี้ต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่ อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย โดยให้
ความส าคั ญ ต่ อความถู ก ต้ อง ความครบถ้ วน ความรวดเร็ว และความโปร่ งใสของข้อ มูล ที่เ ปิ ด เผย
โดยสารสนเทศที่สาคัญของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทางด้าน
ข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่า
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณชน
สาหรับผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้อื่น ปตท.สผ. ได้ดาเนินการออกหุ้น กู้ตามข้อกาหนดกฎหมาย
และประกาศต่ าง ๆ ของคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบั ติตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังคานึงถึงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมต่าง ๆ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ เสียอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีมาตรการรองรับในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสีย อาจได้รับ
ความเสียหายอันเกิดจากการที่ ปตท.สผ. มิได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และ
เงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมด้วย
10)

คู่แข่ง

ปตท.สผ. ถือปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยความเป็นมืออาชีพและเสมอภาค ภายใต้กรอบกติกา
การแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรม และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดย ปตท.สผ.
ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกาหนดสาหรับการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับคูแ่ ข่งในแต่ละพื้นที่
ที่ ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ รายละเอียดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคู่แข่งปรากฏในการกากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องการแข่งขันทางการค้า
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11)

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ในการเข้าไปดาเนินงานในท้องที่ต่าง ๆ ปตท.สผ. ยึดหลักปฏิบัติอันคานึงถึงขนบธรรมเนียม
และประเพณีของท้องถิ่นนั้น ๆ โดยได้จัดให้มีการอบรมจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ รวมถึงผู้แทนจาก
กระทรวงการต่างประเทศหรือจากสถานทูตฯ เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ รวมถึ งขนบธรรมเนียม
ประเพณี ข้อพึงระวังและข้อควรปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่น แก่พนักงานที่จะไปทางานในท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
12)

สิทธิมนุษยชน

ปตท.สผ. ได้กาหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน โดยมุ่งมั่นให้การดาเนินงานใน
ทุกพื้นที่ปฏิบัติการเป็นไปตามกฎหมายแรงงานใ นประเทศที่ไปดาเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงเรื่องการไม่จ้างแรงงานเด็ก
หรือการไม่ใช้แรงงานบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยปฏิบัติสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่ว่าประเทศที่ไปลงทุนนั้นจะมีกฎหมายท้องถิ่นกาหนดไว้เกีย่ วกับเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือไม่กต็ าม
ปตท.สผ. จัดให้มีสภาพการจ้างที่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย และดูแล
ไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ระหว่างพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงการว่าจ้างคู่ธุรกิจที่มีการดาเนินงาน
ภายใต้กรอบจริยธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ปตท.สผ. ส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ผ่านตัวแทนพนักงานใน
คณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมและจาเป็น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น
13)

กฎหมำย

ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดาเนิน
ธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งบุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานต้องทาความเข้าใจและปฏิบัตติ ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทในทุกพื้นที่
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดาเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ปตท.สผ. ได้ จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานกลางในการก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
(Compliance) ซึ่งได้ แก่ ฝ่ายกากั บการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department) โดยมีสายการ
รายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และในปี 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ประกาศนโยบายการ
กากับ การปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น ที่จะดาเนินกิจ การอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่ม ปตท.สผ. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในการ
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดาเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้
ของพนักงานผ่าน Compliance Program
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9.1.2.3 มำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสต่อคณะกรรมกำร และกลไกกำรคุ้มครองสิทธิ
ของผู้แจ้งเบำะแส
ปตท.สผ. มีเ ป้ าหมายสูงสุดให้ก ารดาเนิน ธุรกิ จของกลุ่ม ปตท.สผ. ประสบความสาเร็จ
พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว คือ “เติบโต รุ่งเรือง
มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม” โดยเชื่อมั่นและยึดถือว่าการปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. จะทาให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ปตท.สผ. จึงได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกเพื่อแจ้งอย่างสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือ
สงสัยว่าจะขัดต่ อกฎหมาย การกากับ ดูแลกิจ การที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งระเบีย บต่าง ๆ ของกลุ่ม
ปตท.สผ. และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท.สผ.
ด้วยความสุจริตใจว่าจะได้รับความคุ้มครอง รวมถึงได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง อันเนื่องมาจาก
การร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ปตท.สผ. จึงกาหนดให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้
ความคุ้มครองของกลุ่ม ปตท.สผ. ขึ้น โดยให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนเป็นความลับ ให้รับรู้
เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น ซึ่งจะต้องดาเนินการตรวจสอบตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบทุกไตรมาส โดยมีช่องทางในการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ. ดังนี้
(1)

จดหมาย ถึง กรรมการ ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล
สายงานเลขานุการบริษัท
บมจ. ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 33
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

(2)

โทรสาร ถึง ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล
สายงานเลขานุการบริษัท (หมายเลข +66-2537-4949)

(3)

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล
สายงานเลขานุการบริษัท (cghotline@pttep.com)

(4)

เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. (www.pttep.com)

(5)

เว็บไซต์ภายในของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG Portal)

นอกจากนี้ หากเป็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ผู้แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนของบริษัทย่อยด้วย
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ในปี 2557 ปตท.สผ. ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง CG Hotline ทั้งสิ้น 8 เรื่อง เป็นการ
ร้องเรียนในด้านการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมของพนักงานและผู้กระทาการแทนกลุ่ม ปตท.สผ. ที่ไม่
มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญทั้งในด้านภาพลักษณ์และทรัพย์สินต่อบริษัท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ดาเนินการแล้ว
เสร็จทั้งหมด 6 เรื่อง โดยได้แจ้งผลสรุปของเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
ทั้งในกรณีที่ระบุและไม่ระบุชื่อด้วย และได้ดาเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้ก ระทาผิดอย่างเหมาะสมตาม
ระเบียบของบริษัทแล้ว โดยอีก 2 เรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม เรื่องร้องเรียนทั้ง 2 เรื่อง
ไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางการรวมกลุ่มของพนักงานเพื่อเจรจาต่อรองหรือการเลิกจ้าง การจ้างแรงงานเด็ก และ
การบังคับใช้แรงงาน
9.1.3

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
9.1.3.1 กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่ทำงกำรเงิน

การเปิ ดเผยสารสนเทศเป็ นหนึ่งในหลักการที่มีความสาคัญ ต่อการก ากั บดูแลกิจ การที่ดี
ปตท.สผ. ให้ค วามสาคัญ กั บข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น
ทั้ง ในด้า นความถูก ต้อ ง ความเพีย งพอ ความรวดเร็ว และความเท่า เทีย มกัน ของการให้ข้อ มูล แก่
ทุกกลุ่ม ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดย
มีห น่ว ยงานนัก ลงทุนสัมพัน ธ์ (Investor Relations หรือ IR) และหน่วยงานสื่อสารองค์กร (Corporate
Communications) คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม
สารสนเทศทีส่ าคัญของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน
ในปี 2557 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่ อนเปิ ดเผยแก่ สาธารณะ โดยคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจาปีด้วย นอกจากนี้ ปตท.สผ.
ยังเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสฉบับก่อนสอบทาน และงบการเงินประจาปีฉบับก่อนตรวจสอบเพิ่มเติมจาก
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูล
ก่อนและหลังการสอบทาน/ตรวจสอบไม่มีผลแตกต่างที่มีสาระสาคัญแต่อย่างใด สาหรับการเปิดเผยข้อมูลที่
ไม่ ใ ช่ ท างการเงิ น นั้ น ปตท.สผ. ได้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามกฎเกณฑ์ ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนดไว้ ซึ่งได้แก่ การได้มา/จาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การจ่ายเงินปันผล บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและการบริหารความเสี่ยง
จดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงสารสนเทศอื่นที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
นอกจากนี้ ยังมีการรายงานการกากับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจาปีและแบบ 56-1 ด้วย
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ข้อมูลต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ที่สาคัญอื่น ๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อ
เหตุการณ์ เข้าถึงข้อมูลโดยสะดวกและได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการสารวจและผลิตปิโตรเลียมและโครงการลงทุน ผลการดาเนินงานที่นาเสนอต่อนักวิเคราะห์ราย
ไตรมาสรวมทั้งเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์ (Webcast) กาหนดการกิจกรรมพบนักลงทุน เอกสาร
นาเสนอข้อมูล ราคาหลักทรัพย์ล่าสุดและย้อนหลัง รายชื่อของนักวิเคราะห์ซึ่งออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคา
หลักทรัพย์ ปตท.สผ. ข่าวประชาสัมพันธ์ การรายงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
รวมไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจาปี นอกจากนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ริเริ่มการนาเสนอ
ข้อมูลการเงินและผลการดาเนินงานย้อนหลังในรูปแบบ Microsoft Excel บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นการอานวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลให้แก่นักลงทุนอีกด้วย
ปตท.สผ. มีการจัดทาวารสารนักลงทุนรายไตรมาส ภายใต้ชื่อ Explorer’s Journal ซึ่งรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการรายไตรมาส ความคืบหน้าของโครงการหลัก การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
จัดการสู่ความยั่งยืน และกิจกรรมที่สาคัญในช่วงเวลานั้น ๆ รวมทั้งสาระน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจสารวจและผลิต
ปิโตรเลียม โดยวารสารดังกล่าวได้ จัดท าเป็ น 2 ภาษาและจัดส่งให้ผู้ถื อหุ้น ที่สนใจ พร้อมทั้งเผยแพร่ใ น
เว็บไซต์ ถือเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง และทันต่อ
เหตุการณ์อีกช่องทางหนึ่ง
ในรอบปี 2557 ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 40 เรื่อง
และจัดกิจกรรมเพื่อพบและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
กิจกรรม
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshows/Conferences) ทั้งใน
และต่างประเทศ
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
งาน Opportunity Day (จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าชมพื้นที่ดาเนินงานของ ปตท.สผ. (Site Visit)
การให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ต่อวัน

จำนวน / ครั้ง
17
4
4
7
4 (โดยเฉลี่ย)

นอกจากกิ จ กรรมดั ง กล่ าวข้ างต้ น บริษั ท ยั งเข้ าร่ว มงานกั บ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ เพื่ อพบ
นักลงทุนรายย่อย เช่น งาน SET in the City ทั้งนี้ บริษัทยังได้พบกับนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูล (Company Visit)
และประชุมทางโทรศัพท์ (Conference call) อย่างสม่าเสมอตลอดปี 2557 จานวนกว่า 60 ครั้ง ทั้งนี้ ในงานประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่
ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลของ ปตท.สผ. แก่ผู้ถือหุ้น
อีกด้วย
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ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้ วน ทันเวลา และ
โปร่งใส ซึ่งเป็นส่วนสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่
จะทุ่มเทในการดาเนินการอย่างดีที่สุด
9.1.3.2 นักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ที่จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง
ของ ปตท.สผ. ให้แก่ นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป ตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ ก.ล.ต. โดยรับ ผิด ชอบในการสร้างความเชื่ อมั่น ให้กั บ นัก วิ เ คราะห์แ ละผู้ล งทุน รวมถึ งเสริม สร้า ง
ภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน นอกจากนี้ยังรับผิดชอบ ประสานงาน และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับงาน
นักลงทุนสัมพันธ์แก่ผู้บริหารของ ปตท.สผ.
นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้ 3 วิธี ดังนี้
(1)

ทางโทรศัพท์: +66-2537-4675, +66-2537-4378, +66-2537-4075, +66-2537-7347,
+66-2537-5746, +66-2537-5517 และ +66-2537-4446

(2)

ทาง e-mail: ir@pttep.com

(3)

ทางโทรสาร: +66-2537-4444 และ +66-2537-4467

9.1.4 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีหน้าที่ตามที่ปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “ขอบเขต
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท” โดยมีบทบาทที่สาคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1)

การกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการดาเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม แผนงาน งบประมาณ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องและตอบรับกับสภาวะทางธุรกิจ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ให้คาแนะนากับฝ่ายจัดการในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ ปตท.สผ. คือ
เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม
2)

การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม
ปตท.สผ. เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของกลุ่ ม ปตท.สผ. ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ เ ป็ น วิ ถี ท างชี้ น า
การดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ จริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้
โดยดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ให้ได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ตามส่วนด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และการยอมรับโดยทั่วไป และได้จัดให้มีหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลในเรื่องนี้
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3)
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของระบบการควบคุม ภายในและ
การตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบทาหน้าที่
สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะ ๆ อย่างสม่าเสมอ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้กลุ่ม ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วน
ได้เสียอื่น ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ปตท.สผ. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดย
คานึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุ มที่เหมาะสม การประเมินความเสี่ย งที่อาจก่อให้เ กิดผลกระทบต่อ
วัตถุ ประสงค์ กิ จกรรมการควบคุ มที่มีป ระสิท ธิภาพ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่
เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งการติดตามและประมวลผลอย่างสม่าเสมอ
4)
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีห น้าที่กากับ ดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะส่งผล
กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee) ที่เป็ น Standing Sub-Committee พร้อมทั้งกาหนดระเบี ยบว่าด้วยคณะกรรมการบริห าร
ความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการกากับและส่งเสริม
ให้การบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ ทั้งในระดับ
องค์กรและระดับโครงการ กาหนดแผนการดาเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกล่า วอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ
5)
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นผู้กาหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่ามีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยดูแล
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหารจัดการ และหากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น รวมถึง กาหนดให้มีการเปิดเผยในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างครบถ้วนซึ่งได้กาหนดเรื่องนี้ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือ
ปฏิบัติเป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
6)
การกากับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญ กั บการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ในทุกพื้นที่ที่กลุ่ม ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้กลุ่ม ปตท.สผ.
มี ก ารก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นกลไกที่ สาคัญที่จ ะช่วยให้ทุก ๆ กระบวนการและขั้นตอน
การทางานของกลุ่ม ปตท.สผ. มีความถูกต้องและรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทสามารถดาเนินงานตาม
แผนกลยุ ท ธ์ แ ละบรรลุ เ ป้ า หมายทางธุ ร กิ จ ได้ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ก าหนดให้ฝ่ า ยก ากั บ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department) เป็นหน่วยงานกลางดูแลในเรื่องนี้
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9.2

คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชานาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องในด้านต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กาหนดไว้ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด
ของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะรับผิดชอบ และได้กาหนด คุณสมบัติ วาระการ
ดารงตาแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน ในระเบียบ
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ ละคณะ โดยสมาชิก ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บรรษั ท ภิบ าลต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระทั้งหมด ในขณะที่สมาชิก ของคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่
เป็ น ประธานหรือสมาชิก ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุก คณะ อีก ทั้งยั งก าหนดให้ก รรมการอิสระเป็ น
ประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้ นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะ
รายงานผลการประชุมของแต่ละครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อทราบอย่างสม่าเสมอ และ
รายงานการทาหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 และรายงานประจาปีเป็นประจาทุกปี
ปัจจุบัน ปตท.สผ. มี คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจานวน 5 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการสรรหา และ
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง โดยรายละเอียดเกี่ย วกั บ รายชื่อกรรมการ หน้า ที่ ความรับ ผิดชอบ
จานวนครั้งการประชุม จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ปรากฏในหมวด “โคงการสร้างการจัดการ” และรายงานการทาหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ
ปรากฏในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง”
9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด
9.3.1
กำรสรรหำกรรมกำร
เมื่อตาแหน่งกรรมการของ ปตท.สผ. ว่างลง คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคล
ที่สมควรได้ รับ การเสนอชื่อ เป็ น กรรมการโดยพิจ ารณาจากบั ญ ชี รายชื่อคณะกรรมการรัฐ วิส าหกิ จ ของ
สานัก งานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิสาหกิ จ (Directors’ Pool) ซึ่งเป็ น บั ญ ชีที่ได้รวบรวมผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน
รวมทั้งขอรับข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยจะให้ความสาคัญ
ต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และที่มีความ
จาเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจการสารวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ก่อนเป็นลาดับต้น โดยไม่จากัดหรือ
แบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ หรือความแตกต่างอื่นใด เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีความสมบูรณ์
และเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งคานึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ โดยรายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ”
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การเลือกตั้ ง กรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ง เมื่อครบวาระ ต้องได้ รับ อนุมั ติจ าก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้
1)
คณะกรรมการสรรหาจะพิจ ารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเป็น กรรมการ
ปตท.สผ. และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง ทั้งนี้
เป็ นสิท ธิของผู้ถื อหุ้น ทุก รายที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการได้ ปตท.สผ. จึงได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วัน ที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคมของทุก ปี โดยได้ แจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บ ไซต์ของบริษัท โดยมี
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าพร้อมทั้งแบบเสนอชื่อกรรมการ แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทด้วย
2)
ในกรณีที่จานวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการมีไม่เกินกว่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคน
โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
3)
ในกรณีที่จานวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ มีจานวนเกินกว่าจานวนกรรมการที่
จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการเป็นรายบุคคลได้ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น และให้บุคคลซึ่งได้รับ
คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่จะพึงมี
การเลื อ กตั้ ง กรรมการทดแทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า งในกรณี อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ นื่ อ งมาจากการครบวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าสามในสี่ของจานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระเดิม ที่
เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
9.3.2

กำรสรรหำผูบ้ ริหำร

ประธานเจ้าหน้าที่บริห ารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับ มอบอานาจให้เ ป็น ผู้พิจ ารณาบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ ปตท.สผ. ลงในตาแหน่งบริหาร
ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามระเบีย บเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานให้คณะกรรมการ
ปตท.สผ. ทราบ ยกเว้นระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ทั้ ง นี้ ในกรณี ส รรหาและบรรจุ บุ ค คลจากภายนอกลงต าแหน่ ง บริ ห ารจะต้ อ งผ่ า นการสั ม ภาษณ์ โ ดย
คณะกรรมการสัมภาษณ์ และการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานระดับบริหารด้านการตรวจสอบจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
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9.4

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
9.4.1 กำรพัฒนำกรรมกำร
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ประกอบด้วย

1)
การรับ ฟังการบรรยายสรุป โดยประธานเจ้าหน้าที่บริห ารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กั บ
ผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ความรู้และเทคนิค
เกี่ยวกับการสารวจและผลิตปิโตรเลียม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. และข้อมูลที่จาเป็นและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
2)
การได้รับคู่มือกรรมการซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาคัญ เช่น แผนกลยุทธ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการและมีการปรับปรุงคู่มือกรรมการให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานของกรรมการ
3)
การไปเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติการจริงของกลุ่ม ปตท.สผ. ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มความ
เข้าใจในธุรกิจและเป็นประโยชน์ในการทางานของกรรมการบริษัท
กรรมการใหม่ที่เ ข้าร่วมปฐมนิเ ทศจะต้องประเมิน ประสิทธิภาพการจัดปฐมนิเ ทศ เพื่อน าผลไป
ปรั บ ปรุ งในครั้ งต่ อ ไปด้ วย นอกจากนี้ กรรมการที่ ไ ด้ รับ เลื อ กตั้ง เป็ น ประธานกรรมการ และกรรมการ
เฉพาะเรื่อง จะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทาหน้าที่ประธานกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้วย
การอบรมของกรรมการ
ปตท.สผ. มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และแสวงหาความรู้ความเข้าใจในหน้าทีก่ รรมการและ
ธุรกิ จ อยู่ เ สมอ และ ปตท.สผ. สนับ สนุนให้ก รรมการทุก คนได้ศึก ษาและอบรมเพิ่มเติมที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) และองค์กรชั้นนา
อื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทาหน้าที่กรรมการเสมอมา โดยในปี 2557 มีกรรมการเข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้
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รำยชื่อกรรมกำร
1) นายปรัชญา ภิญญาวัธน์

2) พลเอก วรวัฒน์ อินทรทัต

หลักสูตร
- Role of the Chairman Program (RCP 35/2014) ของ IOD
- Chairman Forum: Clean Business - What is the Chairman Role?
(1/2014) ของ IOD
- Role of the Compensation Committee (RCC 18/2014) ของ IOD

3) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บ.ย.ป.)
รุ่นที่ 5 ของศาลปกครอง
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.)
รุ่นที่ 19 ของสานักงานศาลยุติธรรม
4) นายมนัส แจ่มเวหา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (ว.พ.น.)
รุ่นที่ 5 ของสถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5) นายเศรษฐพุฒิ
- IOD Committee Forum: Internal Audit Topics for Audit
สุทธิวาทนฤพุฒิ
Committee Consideration
6) นายอาพน กิตติอาพน
- How to Develop a Risk Management Plan (RMP 6/2014) ของ
IOD
ปั จ จุบั น มีก รรมการบริษั ท ที่เ ข้า รับ การอบรมในหลัก สูตรที่เ กี่ ย วกั บ การปฏิบั ติห น้าที่ ก รรมการ
Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD จานวน
8 คน และ 3 คน ตามลาดับ รวมทั้งสิ้น 11 คน จากกรรมการทั้งหมด 14 คน หรือร้อยละ 78.57 และ ปตท.สผ.
ได้สมัครสมาชิก IOD ให้กรรมการทุกคน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และในทุกครัง้ ที่
ปตท.สผ. ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ปตท.สผ.
จะนาส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อศึกษาต่อไป ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลัก
ของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
และเลขานุการบริษัท”
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ปตท.สผ. ได้เชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยายให้แก่ คณะกรรมการ ปตท.สผ.
เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ได้จัดทั้งสิ้น 2 ครั้ง ได้แก่
1)
หัวข้อ “Anti-Corruption & Bribery” โดยนายชินวัฒน์ ทองภักดี หุ้นส่วนผู้จัดการ ด้านการ
ระงับข้อพิพาท บริษัท Herbert Smith Freehills
2)
หัวข้อ “บทบาทของกรรมการกับการตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่ (หรือการซื้อ/ขายกิจการ)” โดย
ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบั ติที่ดีตามการกากับดูแลกิจการที่ดี
ให้กับกรรมการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้วย
9.4.2 แผนสืบทอดงำนของผู้บริหำร
ปตท.สผ. มีการประเมินสมรรถนะผู้บริหารโดยใช้ศูนย์ประเมินความพร้อม (Assessment Center)
และน าผลประเมิน ที่ได้ มาเปรีย บเทีย บกั บ PTTEP Management Success Profile ซึ่งประกอบด้วย
Competency, Personal Attribute, Organization Knowledge และ Experience พนักงานระดับบริหารแต่ละราย
จะได้รับแจ้งผลการประเมินและจัดทาแผนพัฒนาร่วมกับผู้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและ
ความเป็นผู้นาองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งทางด้านเทคนิค พฤติกรรม และวัฒนธรรมองค์กร
นอกจากนี้ ยั งมีการจัดทาแผนสืบ ทอดตาแหน่ง (Succession Planning) เพื่อทดแทนตาแหน่ง
ที่ว่างลงจากการเกษียณอายุและบรรจุลงโครงสร้างองค์กรใหม่ตามแผนขยายกิจการของบริษัททั้งในและ
ต่างประเทศที่จะรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยมีคณะกรรมการกากับดูแลและพัฒนา
พนักงาน (Career Review Board) เป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้สืบทอดตาแหน่ง
ดังกล่าว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ผลประเมินของ Currently Estimated Potential
(CEP) และประสบการณ์ที่ต้องการตามตาแหน่งงานนั้น และเมื่อได้รายชื่อสรุปผู้สืบทอดตาแหน่งงานนั้น ๆ แล้ว
บริษัทจะมีการกาหนดแผนพัฒนารายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้ผู้ที่เป็ นผู้สืบทอดตาแหน่งนั้น ๆ มี
ความพร้อมที่จะดารงตาแหน่งได้ตามกาหนดเวลาที่ต้องการ
9.4.3 กำรแต่งตั้งและแผนสืบทอดงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
สาหรับการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาจะ
พิจารณาจากผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจการสารวจและผลิตปิโตรเลียมต่อ ปตท.สผ. รวมทั้งคานึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหา
ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ด้วย
ปตท.สผ. มีการกาหนดแผนสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือครบวาระการดารงต าแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ย งหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการ
บริหารจัดการบริษัท โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
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1)
ปตท.สผ. ร่วมกับคณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee
หรือ PTTGMC) จัดโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม (Group Leadership Development Program
หรื อ GLDP) โดยมุ่ ง เน้ น กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ระดั บ ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ขึ้ น ไปใน
กลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาขีด ความสามารถและเตรีย มความพร้อม เพื่อที่จ ะเข้ารับการคัดเลือกให้สืบ ทอด
ตาแหน่งประธานเจ้า หน้าที่ บ ริห ารและกรรมการผู้จัด การใหญ่ของบริ ษั ท ในกลุ่ม ปตท. ทั้ง นี้ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ปตท.สผ. เป็นกรรมการของคณะ PTTGMC ดังกล่าวด้วย
2)
คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ในฐานะที่ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเป็นผู้พิจารณา
เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากกลุ่มผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
ตามข้อ 1) และนาเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัท ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อ
มาดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ.
3)
คณะกรรมการสรรหา ปตท.สผ. พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากผู้บริห ารที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและรับข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ตามข้อ 2) เพื่อประกอบการพิจารณา
ด้วยโดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อ ปตท.สผ. การมีผลประโยชน์ขัดแย้ งกัน (Conflict of Interest) และวิสัย ทัศน์ใ นการน าพาบริษั ท ให้
เจริญเติบโตได้ตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดไว้
4)
คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อ พร้อมข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป
9.5

อำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
1)

อานาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมผู้ถือหุน้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอานาจลงชื่อเป็นสาคัญเพื่อผูกพันบริษัทกับ
บุคคลภายนอกแทนบริษัท (ข้อ 9 วรรคหกของข้อบังคับซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์แล้ว)
2)

อานาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.

คณะกรรมการ ปตท.สผ. มอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กระทา
การแทนบริษัทในการดาเนินงานตามปกติธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
การประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัมปทานปิโตรเลียม หรือสัญญาต่าง ๆ ของบริษัทและกิจการอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่บริษัท เป็นผู้รักษาการและมีอานาจในการดาเนินการตามระเบียบของ ปตท.สผ. ได้แก่ ระเบียบ
การงบประมาณ การเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2555 ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2548 ระเบียบการ
จัดหาพัสดุทั่วไป พ.ศ. 2556 ระเบียบการจัดหาเพื่อการประกอบธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม พ.ศ.2556
และระเบี ยบการบริหารโครงการลงทุน พ.ศ. 2557 โดยให้ใช้วิธีป ฏิบั ติเ ช่น เดีย วกั บบริษัท เอกชนอื่น ๆ ที่
ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและให้คานึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ รวมถึงการมอบอานาจ โดยผู้รับมอบ
อานาจ หรือผู้รับมอบอานาจช่วงทุกช่วงต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) ในลักษณะใด ๆ กับ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยในการใช้อานาจดังกล่าว
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9.6

กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปตท.สผ. จัดตั้งบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมขึ้นเพื่อดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหลัก
เนื่องจากบริษัทมีการขยายกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความจาเป็น ต้องจัดตั้ง
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมขึ้นตามภูมิภาคที่เข้าไปลงทุน เพื่อความสะดวก คล่องตัว มีประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทน้ามันนานาชาติ โดยพิจารณาจากปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น บทบัญญัติของกฎหมาย โครงสร้างทางการเงิน ภาษีอากร และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
สาหรับนโยบายการบริหารบริษัทย่อยนั้น ปตท.สผ. มีนโยบายบริหารบริ ษัทย่อยในรูปบริษัทเดียว
โดยกาหนดให้บริษัทย่อยมีการดาเนินธุรกิจตามนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. มีผู้บริหารและ
พนัก งาน ปตท.สผ. เป็น ผู้ด าเนินการหลัก มีก ารบริห ารจัดการและกากับดูแลอย่างเป็นระบบในลัก ษณะ
เดียวกับ ปตท.สผ. ส่วนการบริหารบริษัทร่วม ปตท.สผ. จะแต่ง ตั้งตัวแทนเข้าไปร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
และ/หรือ คณะกรรมการของบริษั ท เพื่ อร่ว มในการตั ดสิน ใจเกี่ ย วกั บ นโยบายและแผนการด าเนิ น งาน
โดยการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ปตท.สผ. ยึดถือตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิ จของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อ ให้การดาเนินงานเป็น ไปอย่ างมีป ระสิทธิภาพ โปร่งใส เป็ น ธรรม
บรรลุผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้
สาหรับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้น ปตท.สผ. ดาเนินการแต่งตัง้
ผู้บริหารของกลุ่ม ปตท.สผ. ในระดับฝ่ายขึ้นไป จานวน 1 – 3 คน เข้าเป็นกรรมการ และเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายของประเทศที่เข้าไปลงทุนจะมีการแต่งตั้งกรรมการท้องถิ่น (Local Director) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามกฎหมายเป็นกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ภายใต้นโยบายและการกากับดูแลของ ปตท.สผ.
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของ ปตท.สผ.
โดย ปตท.สผ. จะพิจารณามอบอานาจการบริหารจัดการ (Delegation of Authority and Signatures หรือ DAS)
ให้กับบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว เช่นเดียวกับแนวปฏิบัติ
ทั่วไปของบริษัทชั้นนาในธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม และเพื่อให้ ปตท.สผ. ติดตาม กากับ การดาเนินงาน
ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอย่างมีประสิทธิภาพจึงกาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อ ปตท.สผ.
เป็นรายไตรมาสด้วย
9.7 กำรกำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำร และจำนวนบริษัทที่กรรมกำรแต่ละคนไป
ดำรงตำแหน่ง
ปตท.สผ. กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทกาหนดให้มีไม่เกิน 15 คน ทาให้กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้กรรมการ (รวมถึงกรรมการอิสระด้วย) มีวาระการดารงตาแหน่งไม่เกิน
3 วาระติดต่อกัน (เริ่มนับตั้งแต่ปี 2549 รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 9 ปี) เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่มีความรู้
ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
และผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่กรรมการ
สั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง บริษั ท จึงไม่ได้ก าหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการที่
เข้มงวดเกินไป (เช่น 2 วาระหรือไม่เกิน 6 ปี) เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้มีโอกาสพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่สุดมาดารงตาแหน่งกรรมการ อันจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย
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นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้กาหนดส่วนประกอบสาคัญในการพิจารณาคุณ สมบัติ คือ จานวนบริษั ท
จดทะเบียนอื่นที่กรรมการดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอยู่ต้องไม่เกิน 4 บริษัท โดยข้อมูลการดารง
ตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอานาจควบคุ ม ของบริษั ท และเลขานุก ารบริษั ท ” ทั้งนี้ ปั จ จุบั น ไม่มีก รรมการคนใดที่ดารงตาแหน่ ง
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท ซึ่งปฏิบัติได้ดีกว่าที่บริษัทกาหนด สาหรับวาระ
การดารงตาแหน่งของกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี ตามที่กาหนดในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนั้น ๆ
9.8 กำรแยกตำแหน่งประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
รวมทั้งกำรกำหนดอำนำจหน้ำที่
ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ ปตท.สผ. เลือกตั้ง
จากกรรมการซึ่งเป็นคนละบุคคลกันเสมอและประธานกรรมการไม่ได้ร่วมในการบริหารงานปกติประจาวัน ซึ่ง
เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย การติดตามประเมินผล และการบริหารงานปกติประจาวันออกจากกัน โดย
ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1)
มี ภ าวะผู้ น าและบทบาทหลั ก ในการก ากั บ ดู แ ลให้ ก ารท าหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
2)
กาหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทร่วมกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3)
ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิ ทธิภาพและดูแลให้
กรรมการยึดถือปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ดารงตาแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งกาหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะเพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสมด้วย ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับ ผิดชอบการ
บริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
9.9 ควำมเป็นอิสระของประธำนกรรมกำร
ปตท.สผ. กาหนดให้ความเป็ นอิสระเป็ นปั จจัยที่สาคัญอันดับแรกในการเลือกตั้งประธานกรรมการ
หากไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้พิจารณาจากกรรมการคนอื่น ๆ ซึ่ง ประธานกรรมการคนปัจจุบัน คือ
นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ มีคุณสมบัติ เป็นกรรมการอิสระและได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานได้อย่างเป็น
อิ ส ระดี ม าก โดย ปตท.สผ. ได้ ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของประธานกรรมการโดย
คณะกรรมการทั้งคณะด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทางาน รวมทั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบการทาหน้าที่
ของประธานกรรมการ โดยนาผลคะแนนที่ได้จากการประเมินเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจาปีด้วย
โดยรายละเอี ย ดของผลประเมิ น ประธานกรรมการปรากฏในหั วข้ อ “การประเมิน ผลการปฏิบั ติ งานของ
คณะกรรมการ” นอกจากความเป็นอิสระของประธานกรรมการแล้ว กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดง
ความเห็นต่อการดาเนินงานของบริษัททั้งในการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และการ
ปฏิบัติงานในเวลาอื่น ๆ ด้วย เพื่อกากับดูแลให้การดาเนินการของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
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9.10 นโยบำยและวิธีปฏิบัตใิ นกำรไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทอื่นของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำร
ปตท.สผ. ตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู้บริหารจะได้ รับจากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีเวลาในการทางานให้กั บ
ปตท.สผ. ได้ อย่ างเต็ มที่ จึงก าหนดไว้ใ นการก ากั บ ดู แลกิ จการที่ ดีและจริย ธรรมธุรกิ จ ของกลุ่มปตท.สผ.
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสามารถรับตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นหรือ
องค์กรอื่น (ซึ่งมิใช่ธุรกิจของตนหรือครอบครัว) ได้ตามความจาเป็นและไม่ทาให้เสียการงานของ ปตท.สผ. โดย
ต้องได้ รับอนุมั ติ จากผู้ มีอานาจอนุมัติ ก่ อ นและต้องไม่น าเอา ปตท.สผ. หรื อตาแหน่งของตนใน ปตท.สผ.
ไปพัวพันกั บกิ จการนั้น ๆ โดยผู้บริหารที่ ปตท.สผ. มอบหมายให้ไปเป็ นกรรมการในองค์กร หรือคณะใด ๆ
ในธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมหรือที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผลตอบแทนที่ได้รับให้เป็นของ ปตท.สผ. หากได้รับ
มอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ในกรณีอื่น ให้ผู้บริหารสามารถรับค่าตอบแทนจากการนั้นได้ ทั้งนี้
ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารแต่ละคนได้ ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกั บ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
9.11 กำรกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ปตท.สผ. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ โ ดยดู แ ลไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่า ปตท.สผ. มี
การบริหารจัด การธุรกิจอย่างมีป ระสิทธิภาพและโปร่งใส โดยก าหนดอยู่ในการกากับ ดูแลกิจ การที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งมีหลักการที่สาคัญดังนี้
1)
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทาการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ.
เป็นสาคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2)
กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนัก งาน ต้ องทบทวนและเปิ ด เผยรายการความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ให้บริษัททราบ
3)
กรรมการ ผู้บริหาร และพนัก งานที่มีส่วนได้เ สียในเรื่องใด จะไม่ร่วมในการพิจารณาหรือ
ออกเสียงในเรื่องนั้น รวมถึงมีการเปิดเผยในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน
4)
กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและหลั ก เกณฑ์ ที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้กาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้
1)
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน
และ/หรือความสัมพัน ธ์กับ บุ ค คลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ก ลุ่ม ปตท.สผ. ต้องเสีย ผลประโยชน์ หรือ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2)
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใ น
กระบวนการเสนอว่าจ้ าง คั ด เลื อก ตั ด สิ น ใจหรือ อนุมัติ รายการใดต้ องรายงานผู้บั งคับ บั ญ ชา หรือผู้ มี
ส่วนร่วมในการอนุมัติทราบโดยใช้แบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.สผ. และ
ให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวหรือถอนตัวจากการดาเนินธุรกรรมกับ ปตท.สผ.
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3)
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่า การปฏิบัติงานของตน หรือ
การที่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ โดยที่กิจการดังกล่าวได้มี
การดาเนินธุรกรรมกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นให้แจ้งเรื่องดังกล่าวกับบริษัทโดยทันที
9.12 จริยธรรมธุรกิจ
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยถือว่าจริยธรรมธุรกิจเป็นกรอบ
พฤติกรรมและเป็นวิถีทางชี้นาการดาเนินธุรกิจที่ดี สาหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ
เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพและจริยธรรม โดยมีการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและการยอมรับในการดาเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ
และโปร่งใสของ ปตท.สผ. และสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นส่วนหนึ่งของ “การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE)” ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีจรรยาบรรณบริษั ทอย่างเป็ น
ลายลั ก ษณ์อั ก ษรตั้ ง แต่ ปี 2532 และมีก ารทบทวนเป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยฉบั บ ปั จ จุ บั น ได้ รั บ อนุมั ติจ าก
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และถือเป็นระเบียบสูงสุดทีใ่ ช้ในการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม
ปตท.สผ. ซึ่ง CG&BE ฉบับปัจจุบันได้มีการเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ใหม่ให้มีความสอดคล้อง ชัดเจน และ
เข้าใจง่าย โดยยังคงหลักการเดิมไว้ ตลอดจนได้เพิ่มเติมหัวข้อ “การป้องกันการฟอกเงิน ” และ “การแข่งขัน
ทางการค้า” ให้มีความครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงในครั้งนี้ได้จัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญระดับ
โลกในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง รวมถึงสอบถามและรวบรวมความเห็นจากผู้บริหาร
ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปมาใช้ประกอบการปรับปรุงด้วย โดยรายละเอียดสามารถดาวน์โหลด
ได้บนเว็บไซต์ของบริษัท
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ประกอบด้วยหลักการ ตัวอย่างแนวปฏิบัติ และตัวอย่างคาถาม
รวมถึงข้อมูลเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง จานวน 10 เรื่อง ที่สะท้อนถึง
คุณค่าองค์กรในการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
1)
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และการเคารพวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่แตกต่าง
2)

ความเป็นกลางทางการเมือง

3)

การทรัพยากรบุคคล


สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน



ความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และการไม่ข่มขู่คุกคาม



ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์



การทางานอื่น และการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกของผู้บริหาร และพนักงาน
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4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน
 การบันทึก การใช้ การเปิดเผย และการเก็บรักษาข้อมูล
 การใช้ และการดูแลรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา
 การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การจัดหาและสัญญา
การต่อต้านคอร์รัปชั่น
การแข่งขันทางการค้า
การป้องกันการฟอกเงิน
ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. ได้แจกจ่ายหนังสือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติด้วย ซึ่งทุกคนต้องลงนามในพันธสัญญาที่
จะยึดถือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงาน
ด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด นอกจากนี้ ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมทุน หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานที่ ปตท.สผ.
ติดต่อเป็นประจา และผู้ที่สนใจเมื่อติดต่อขอมา รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อเรื่องการ
กากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่กรรมการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้
ดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจว่า กรรมการและบุคลากรมีการยึดถือและปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1)
ได้บรรจุเรื่อง CG&BE เป็นเรื่องหนึ่งในการปฐมนิเทศให้กับกรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล
และพนักงานใหม่ทุกคน โดยในปี 2557 ได้จัดให้กับกรรมการ 3 ครั้ง กรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง และ
พนักงาน 12 ครั้ง
2)
จัดทาหลักสูตร Workshop เต็มวันเรื่อง CG&BE ให้กับพนักงาน โดยมีกรรมการบรรษัทภิบาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมตลอดหลักสูตร ซึ่ง
เป็นการเน้นย้าให้เห็นว่า กรรมการและผู้บริหารให้ความสาคัญและมุ่งหวังให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติใน
การทางานอย่างมี CG&BE โดยใช้รูปแบบการสอนที่สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยวิธีการที่สนุกสนาน และ
กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่อง CG&BE ในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางาน เพื่อปรับทัศนคติให้ตรงกับที่กลุ่ม ปตท.สผ. คาดหวัง โดยในปี 2557 ได้จัด Workshop ครบทั้ง 10 กลุ่ม
งานที่สานักงานใหญ่ และพื้นที่ปฏิบัติการที่โครงการเอส 1
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3)
จัด ท าหลั ก สู ต รเรื่ อ ง CG&BE ให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารใหม่ ที่ เ น้ น ความเข้ มข้ น ในเรื่ อ งการเป็ น
แบบอย่างที่ดี ผ่านการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการบรรษัทภิบาลและผู้บริหารใหม่ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างมี CG&BE ของผู้บริหารใหม่แต่ละคน
4)
จัดให้มีการส่งเสริม CG&BE ให้กับคณะกรรมการ ปตท.สผ. และฝ่ายจัดการ จานวน 8 ครั้ง
เพื่อแจ้งข้อมูล CG&BE ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กรรมการและฝ่ายจัดการรับทราบ และส่งเสริม
บทบาทของกรรมการและฝ่ายจัดการในการกากับดูแลการปฏิบัติตาม CG&BE โดยประธานในที่ประชุมเป็น
ผู้แจ้งข้อมูลในเรื่องนี้ให้กรรมการทุกท่านรับทราบก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการบริษัท และเน้นให้กรรมการ
ทุกคนนาไปปฏิบัติด้วย
5)
จัดกิจกรรม E-Learning สาหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เว็บไซต์ ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ทงั้ จากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่อง CG&BE รวมทั้งมีก ารวัด ผลความรู้ความเข้าใจจากการทาแบบทดสอบด้วย ซึ่งเป็ นการติดตาม
ตรวจสอบประสิท ธิผลของจริย ธรรมธุรกิ จ โดยพบว่า ผู้บ ริห ารและพนัก งานที่เ ข้าร่วมกิ จ กรรมและผ่าน
แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจทั้งสิ้น 2,737 คน หรือประมาณร้อยละ 70 ของพนักงานทั้งหมด ทั้งนี้
ได้นาผลสรุปดังกล่าวจะนาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนงานที่เกี่ยวข้องสาหรับปี 2558 ต่อไป
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้ติ ดตามประเมินผลผ่านการรายงานผลการดาเนิน งานในการส่งเสริม
CG&BE ที่แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจาทุกไตรมาส โดยสายงานเลขานุการบริษัทมีหน้าที่
รายงานผลให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามผลการดาเนินงานให้เห็น
ผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังได้มีการพิจารณาแผนการดาเนินงานปี 2558
ตั้งแต่ป ลายปี 2557 โดยน าผลการประเมิน ของปี 2557 มาเป็ น ส่วนหนึ่งในการพิจ ารณาปรับปรุงการ
ดาเนินงานของปีถัดไปด้วย เพื่อจะได้พัฒนาการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
9.13 ระบบกำรควบคุมภำยใน
การควบคุมภายในเป็นหนึ่งในพื้นฐานสาคัญที่จะทาให้กลุ่ม ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงค์ ทางธุรกิจ
ในเรื่องของการดาเนินงาน (Operations) ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลทรัพย์สินและใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้ มค่ าสมประโยชน์ การรายงาน (Reporting) มีความถู ก ต้อง เชื่อถื อได้ ทันเวลา
โปร่งใส และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้
ก าหนดไว้ (Compliance) ปตท.สผ. จึ ง ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการควบคุ ม ภายใน โดยจั ด ให้ มี
การควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ และมีประสิทธิภาพที่ดีสอดคล้องกับระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้
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ระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม ปตท.สผ. อ้างอิงกับมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กาหนดไว้ โดยมีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่
1)

สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

ปตท.สผ. ให้ความสาคัญ กั บ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในอย่ างต่อเนื่อง โดยดาเนิน ธุรกิ จ
ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อไปสู่เป้าหมาย “เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และ
สง่า งาม” และได้ ก าหนดโครงสร้า งองค์ก ร สายการบั ง คับ บั ญ ชา อานาจหน้ าที่ ความรั บ ผิ ดชอบอย่ า ง
เหมาะสม รวมถึงก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. แยกจากฝ่ายบริหารอย่าง
ชัดเจนเพื่อให้มีการถ่วงดุลอานาจระหว่างกัน
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้คานึงถึงความสาคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้กาหนดให้มี
กระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการทางธุรกิจได้
2)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ปตท.สผ. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 31000 และได้มีการ
บริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร ประกอบด้ ว ย การบริ ห ารแผนกลยุ ท ธ์ กระบวนการตั ด สิ น ใจลงทุ น
การบริหารโครงการ และกระบวนการทางานต่าง ๆ โดยมีการประเมินความเสี่ยงทุกประเภทที่เกิดจากปัจจัย
ภายในและภายนอกองค์ ก รที่อาจจะส่งผลกระทบต่ อเป้ าหมาย ประเมิน ผลกระทบและโอกาสการเกิ ด
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น มีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น รวมทั้งมีการติดตาม
ความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
3)

มาตรการควบคุม (Control Activities)

ปตท.สผ. มีม าตรการควบคุ มที่ มีป ระสิท ธิภ าพและเพีย งพอกั บ ระดั บ ความเสี่ย งที่ ย อมรั บ ได้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ โดยจัดให้มีการควบคุมผ่านทาง
ระเบียบ นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน มีการพัฒนาและทบทวนกระบวนการทางานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า
การควบคุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนามาตรการควบคุมด้วย
ระบบเทคโนโลยี นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุม กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อาทิ
ความเสี่ยงด้านการทุจริต การกระทาที่ผิดกฎหมาย

ส่วนที่ 2 หน้า 87

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

4)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

ปตท.สผ. ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา เข้าถึงได้ง่าย และมีคุณภาพเหมาะสม เพียงพอต่อการตัดสินใจ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถดาเนินได้ อย่างมี ประสิท ธิผลตามที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ บริษั ทยังให้ความสาคัญ กับการสื่อสาร
ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ทาหน้าที่สื่อสารข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ในกลุ่มต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เหมาะสม รวมทั้ง จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย
5)

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ปตท.สผ. กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าการควบคุมภายในมีอยู่และได้ปฏิบัติตามอย่าง
ครบถ้วนเป็นประจาทุกปี ทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการ เพื่อนาไปปรับปรุงการควบคุมภายในให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หากพบข้อบกพร่องจากการ
ควบคุ ม บริ ษั ท ได้ ก ำหนดแผนกำรปรั บ ปรุ ง พร้ อมทั ง้ ผู้รั บ ผิ ด ชอบอย่ ำ งชั ด เจนเพื่ อ ด ำเนิ น กำรแก้ ไข
อย่ำงทันท่วงที นอกจากนี้ ยังมีฝ่ายตรวจสอบที่ทาหน้าที่ตรวจสอบว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีการปฏิบัติ
อย่ า งสม่ าเสมอ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมาย และได้ ร ายงานผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ ผลการประเมินความเพีย งพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2557 ปรากฏในหมวด
“การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”
9.14 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการและผู้ บ ริ ห าร ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการบริห ารความเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิผล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจส่งผลให้
ปตท.สผ. ประสบความเสี่ยงทางธุรกิจ ปตท.สผ. มีนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยให้เป็นความรับผิดชอบของ
ทุกคน ตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึง ผู้จัดส่ง และผู้รับเหมา ซึ่งจะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยสนับสนุนให้ ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ
ปตท.สผ. ได้กาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ ISO 31000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
สาหรับการบริหารความเสี่ยง โดยได้ใช้การบริหารความเสี่ยงในหลายระดับทั่วทั้งองค์กร ทั้งในระดับบริษัท
โครงการ หน่วยงาน รวมถึงกระบวนการทางาน และการลงทุนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ทาหน้าที่ดูแลความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
และรายงานให้ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบเป็นระยะ ๆ รวมถึง
การปลูกฝังวัฒนธรรมและจิตสานึกในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานแก่ทุกหน่วยงานในองค์กร
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9.15 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.15.1 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอบปี บั ญ ชี 2557 ที่ผ่ านมา บริษั ท และบริษั ท ย่ อยทั้ งในและต่ า งประเทศมี
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสานักงานสอบบัญชีอื่นๆ เป็น
จานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(2) ค่าบริการอื่น* (non-audit fee)
ในรอบปีบัญชี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ สตง.
เป็ น จ านวนเงินรวม 0.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น ค่าธรรมเนียมในการจัดท า Letter of Comfort เพื่อ
ประกอบการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนจานวน 1,000 ล้านดอลลาร์ สรอ.
* หมายเหตุ: "ค่าบริการอื่น" ในที่นี้ เป็นคาที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งกาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
9.15.2 สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2555-2557)
สตง. ได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบต่องบการเงินรวมของ ปตท.สผ. อย่างไม่มี
เงื่อนไขตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
9.16 กำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
ปตท.สผ. ให้ค วามสาคั ญ และยึ ด มั่น ในการก ากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดีแ ละจริย ธรรมธุรกิ จ ของกลุ่ ม
ปตท.สผ. (CG&BE) รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในระดับ สากล โดยการนาแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับ ใช้นั้น จะคานึง ถึงความเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมการดาเนิน ธุร กิจ ของบริษัท และประโยชน์ต่อ
บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมด้วย โดยมีเรื่องที่ ปตท.สผ. มีความก้าวหน้าในการดาเนิน การ
มากกว่าที่กาหนดไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น
1)
ในการเลือกตั้งกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Majority Voting) แม้ว่าจะมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
เท่ากับจานวนกรรมการที่พึงแต่งตั้งในคราวนั้น
2)

การก าหนดเกษี ย ณอายุ ของกรรมการ ที่ ถื อว่าขาดคุณ สมบั ติทัน ที่เ มื่อ มี อายุ ครบ 70 ปี

บริบูรณ์
3)
การก าหนดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระต่อกัน หรือมากที่สุด
9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น
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4)

การกาหนดให้มีจานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอยู่

5)
การตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอย่างละเอียดครบถ้ วน เพื่อให้มั่นใจว่าการมอบ
ฉันทะหลายทอดนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง และไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
6)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ดาเนินการ
อย่างจริงจัง ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและ Board Performance Target โดยครอบคลุมการ
ประเมินในทุกมิติ ทั้งในด้านการประเมินตนเอง การประเมินประธานกรรมการ การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ
และได้มีการนาผลที่ได้จากการประเมินมาหารือในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
7)
การจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอิสระ 4 ครั้งในปี 2557 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่ องที่สาคัญ และเป็ นประโยชน์ต่อบริษั ท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่ อย ดัง มีรายละเอียด
ปรากฏในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการอิสระ”
8)
การจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ มความรู้ความเข้ าใจในเรื่อง CG&BE ให้กั บ กรรมการ กรรมการ
เฉพาะเรื่อง ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และมีการวัดผลความรู้ความ
เข้าใจอย่างเป็นระบบ และมีระบบการติดตามการดาเนินการในเรื่องนี้ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเข้าร่วม
กิจกรรมกับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเน้นย้าความสาคัญและติดตามผลการดาเนินการ เพื่อให้บรรลุผลอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการดาเนินการในแนวทางอื่น ๆ ด้วย ดังนี้
1)
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับความเป็นอิสระของประธานกรรมการเสมอ โดยให้พิจารณาสรรหา
ประธานกรรมการจากกรรมการอิสระเป็นลาดับแรกเสมอ ยกเว้นมีเหตุผลหรือมีความเหมาะสมในประเด็นอื่น
จึงจะพิจารณาจากรายชื่อกรรมการอื่น รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ความรู้ความ
เชี่ย วชาญในธุร กิ จ ประสบการณ์ท างาน รวมถึ งลั ก ษณะการเป็ น ผู้ น าที่ดี เป็ น ต้น เพื่ อให้ ได้ บุ คคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการต่าง ๆ ในการตรวจสอบการทาหน้าที่ด้วย เช่น การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระได้
อย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ” ซึ่งปัจจุบันประธาน
กรรมการของ ปตท.สผ. มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย
2)
ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กาหนดให้มีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท.สผ. มีจานวนกรรมการทั้งสิ้น 14 คน โดยมี 1 คนอยู่ระหว่างการสรรหา ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อบังคับและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมทีต่ ้องการผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา
เพื่อช่วยติดตามดูแลในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจานวน
5 คณะ โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ชัดเจนระบุไว้ในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ
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3)
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในปัจจุบันประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทีห่ ลากหลาย
และสมดุล (Skill Mix) ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. คณะกรรมการสรรหาให้ความสาคัญในการสรรหาผู้ที่มี
ทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย
สมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่ม ปตท.สผ. และไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศด้วย
4)
ปตท.สผ. กาหนดให้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ หรือความรู้ด้าน
การเงิน การบัญชี เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบัน
ทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี โดยได้เปิดเผย
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินในบริษัทชั้นนาไว้ในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “คณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ด้วย
5)
เนื่องจาก ปตท.สผ. มีสถานะเป็น รัฐ วิสาหกิจ ตามพระราชบัญ ญัติวิธีก ารงบประมาณ
พ.ศ. 2502 ปตท.สผ. จึงต้องมีสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีความเป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือแล้ว
6)
แม้ว่า ปตท.สผ. จะมีสัดส่วนของหุ้น free float น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
แล้วทั้งหมด แต่ ปตท.สผ. ให้ค วามสาคัญและดูแลสิท ธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมทั้งจัดให้มี
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับ ผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่เสมอ และได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การได้รับยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2557 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 เป็นต้น
7)
ปตท.สผ. ไม่ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติว่า
ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด เนื่องจากไม่สอดคล้องกับข้อบังคับของ
บริษัทและกฎหมายที่กาหนดให้องค์ประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจานวนกรรมการทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2557 กรรมการ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครบทุกครั้ง
และให้ความสาคัญในเรื่องนี้ โดยกาหนดให้การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นตัวชี้วัดตัวหนึง่ ใน
การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานใน Board Performance Target นอกจากนี้ ก่ อนการลงมติใ นที่ป ระชุม
ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ซักถามและอภิปรายอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การลงมติ
ของที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ด้วย
8)
ปตท.สผ. ไม่มีโครงการให้สิทธิแก่ ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท อย่ างไรก็ ตาม
ปตท.สผ. จัดให้มีโครงการสะสมหุ้น สาหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) ที่
ให้ผู้บริหารและพนักงานซื้อหุ้นบริษัท โดย ปตท.สผ. จะสมทบเงินให้ส่วนหนึ่งทุกเดือน สม่าเสมอตลอดอายุ
โครงการ 5 ปี โดยหุ้นที่ซื้อจะมีช่วงระยะเวลาห้ามขาย 3 ปี นับแต่วันที่ได้หุ้นในแต่ละเดือน ซึ่งเป็นโครงการที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงจูงใจในการทางานและสร้างความภักดีและเป็นเจ้าขององค์กรในระยะยาว
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9)
ปตท.สผ. ไม่ได้กาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือ
ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ ยวกั บการซื้อขายหุ้นของบริษั ทอย่ างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้อขาย
เนื่องจากราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ได้กาหนดนโยบายเรื่องการป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อไม่ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงานทุกคนนาข้อมูลภายในไปใช้หา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งกาหนดให้มีการรายงานการซื้อขายหุ้นให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ
ทุกครั้ง รวมทั้งกาหนดระยะเวลาการซื้อขายหุ้นในบางช่วงเวลาที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญต่อสาธารณะด้วย
10) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก โดย
ผู้ถื อ หุ้น แต่ล ะคนมีค ะแนนเสีย งเท่ ากั บ จ านวนหุ้น ที่ ตนถื ออยู่ ดังนั้ น ปตท.สผ. จึงไม่ ไ ด้ก าหนดวิธี ก าร
ลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ดี ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มี
วิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น
11) ปตท.สผ. ให้ค วามสาคั ญกั บการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กั บผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าเพื่อให้
ผู้ถือหุ้น มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถื อหุ้นได้รับสิท ธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ โดยเร็ว เช่น สิท ธิในการได้รับ เงินปันผล บริษัทจึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเดือน
มีนาคมของทุกปี นอกจากนี้ เนื่องจาก ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจในหลายประเทศ การตรวจสอบงบการเงินของ
บริษั ทจึงต้องใช้ระยะเวลาในการสอบทานอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยรวมด้วย จึงท าให้
ปัจจุบัน ปตท.สผ. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า 16 วันก่อนประชุม อย่างไรก็ดี บริษัทได้มี
การเผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 วั น เพื่ อ ให้
ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้าด้วย
9.17 รำงวัลต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
1)
รางวัล SET Awards 2014 จานวน 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลเกียรติยศแห่งความสาเร็จด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (SET Award of
Honor: Top Corporate Governance Report Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มี
ความเป็ น เลิศ ด้ า นการรายงานการปฏิบั ติต ามหลัก การก ากั บ ดูแลกิ จ การที่ดีต่อ เนื่องอย่ างน้อย 3 ปี
ติดต่อกัน ซึ่งการพิจารณารางวัลเป็นไปตามการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริษัทจดทะเบียนฉบับปี 2555 ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับรางวัลนี้ถึง 10 ครั้ง ระหว่างปี 2546 – 2557

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Investor Relations Awards)
เป็น รางวัลที่มอบให้แก่ บริษั ทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดาเนินกิ จกรรมนัก ลงทุนสัมพันธ์โดย
พิจารณาจากการให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของทั้งองค์กรนับตั้งแต่การให้
ความสาคัญและสนับสนุนจากคณะกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่าง ๆ
รวมถึงระดับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลในด้านนี้
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2)
รางวัล CSR Recognition ประจาปี 2557 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น
รางวัลที่ มอบให้แก่บริษัท จดทะเบี ยน เพื่อเป็นแบบอย่างของความมุ่งมั่น ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3)
รางวัลรายงานความยั่ งยืน ระดับดีเด่น ประจาปี 2557 จากสานักงานคณะกรรมการกากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ที่เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการกากับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance หรือ ESG) ในรูปแบบของรายงาน
ความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
4)
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class หรือ TQC) ประจาปี 2556 จาก
สานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
5)
รางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ประเภทกลุ่มทรัพยากร จากนิตยสารการเงิน
การธนาคารเป็ น ครั้ ง ที่ 7 ติ ด ต่ อ กั น โดยเป็ น รางวั ล ที่ นิ ต ยสารการเงิ น การธนาคารมอบให้ แ ก่ บ ริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลการดาเนินงานยอดเยี่ยม และมีประสิทธิภาพในการ
บริหารการจัดการในภาพรวม
6)
การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตได้พิจารณาประเมินความครบถ้วน
และประสิทธิผลของนโยบายและกระบวนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ปตท.สผ. ครอบคลุมหลักเกณฑ์ใน
4 ด้าน คือ (1) การกาหนดนโยบาย (2) ขั้นตอนการนานโยบายไปปฏิบัติ (3) การตรวจสอบติดตามเพื่อให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติมีป ระสิทธิภาพ และ (4) การรายงานต่อสาธารณชน รวมถึงการสื่อสารทาความเข้าใจ
ให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดย ปตท.สผ. นับเป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับ
การรับรองในลาดับต้นจากบริษัทที่เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์มากกว่า 300 บริษัท
7)
รางวั ลยอดเยี่ ย มด้ า นนัก ลงทุน สัมพัน ธ์ใ นกลุ่มธุ รกิ จ พลังงาน 2557 ซึ่ง ได้รับ เป็ น ปี ที่ 2
ติดต่อกัน และรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์สนับสนุนโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 2557 ซึ่ง
ได้รับเป็ นปีแรก จากนิตยสาร IR Magazine ซึ่ง รางวัลดังกล่าวมอบให้กั บ บริษัทที่มีผลงานด้านนักลงทุน
สัมพันธ์โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพิจารณาจากกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ นับตั้งแต่
การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท อย่ างถูก ต้ องและโปร่งใส ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ นักลงทุน การกากั บดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติด้านการเติบโตอย่างยั่งยื น
ตลอดจนการจัดกิจ กรรมการจัด งานประชุมกั บนัก ลงทุน และนักวิเคราะห์ รวมทั้งการให้ความสาคัญและ
สนับสนุนจากผู้บริหาร โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการคัดเลือกและพิจารณาจากกลุ่มนักลงทุนและนักวิเคราะห์
มากกว่า 400 คน จากทั่วภูมิภาคเอเชีย
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8)
รางวัล The Asset Platinum Corporate Award จากนิตยสาร The Asset ซึ่งเป็นรางวัล
ระดับสูงสุดทีม่ อบให้แก่บริษัทที่มีผลงานเป็นเลิศทั้ง 5 ด้าน คือ การเงิน การกากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านนักลงทุนสัมพันธ์
9)
รางวัล Asian Corporate Director of the Year ซึ่งเป็น รางวัลที่มอบให้แก่ CEO ที่มี
ความเป็นผู้นาที่นาพาองค์การสู่ความสาเร็จ โดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารจัดการองค์กร
และรางวัล The 10th Corporate Governance Asia Recognition Awards ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุดที่มอบ
ให้แก่ บริษั ท จดทะเบี ย นที่มีก ารปฏิบั ติต ามหลัก การก ากับ ดูแลกิ จ การที่ดีมาอย่ างต่อเนื่อง จากนิตยสาร
Corporate Governance Asia
10) รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) Award และรางวัล Asia’s Best CFO
(Investor Relations) Award ในฐานะบริษัทที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริหารงานยอดเยี่ยม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการ
ดาเนินธุรกิจภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้รับรางวัล Best
Environmental Responsibility Award ในฐานะบริ ษั ท ที่ มี ก ารด าเนิ น งานด้า นความรั บ ผิด ชอบต่ อ
สิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัล Best Investor Relations Company Award ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการ
ดาเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นจากนิตยสาร Corporate Governance Asia
11) รางวัล CEO ยอดเยี่ยม และรางวัล CFO ยอดเยี่ยม จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งเป็น
รางวัลที่มอบให้แก่ CEO และ CFO ของบริษัทจดทะเบียนที่มีความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนาเสนอ
และให้ข้อมูลอย่างสม่าเสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน รวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน มีจรรยาบรรณ
และบรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
12) รางวัลการดาเนินกลยุทธ์กิจการเพื่อสังคมยอดเยี่ยม และรางวัลฝ่ายบริหารอาวุโสยอดเยี่ยม
ในด้านการสนับสนุนงานนักลงทุนสัมพันธ์ สาหรับประเทศไทย จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia โดยรางวัล
ที่ได้รับนี้มาจากการให้คะแนนของกลุ่มนักลงทุน ผู้จัดการกองทุน และนักวิเคราะห์มากกว่า 400 คน จากภูมิภาค
เอเชีย ยุโรป และอเมริกา
13) รางวัล Global CSR Awards 2014 ระดับ Gold Award ประเภท Best Community
Program Award จาก The Pinnacle Group International Singapore จากการส่งผลงานโครงการกาาซ
ธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อมของชุมชนหนองตูม จังหวัดสุโขทัย โดยนากาาซธรรมชาติส่วนเกิน
จากกระบวนการผลิตน้ามันดิบมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกสาหรับวิสาหกิจชุมชน เพื่อการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรแทนการเผาทิ้ง ในฐานะโครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
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9.18 รำยงำนของคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง
9.18.1 รำยงำนของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิ จ ในการด าเนิน งานและได้ พั ฒนาการก ากั บ ดูแลกิ จ การที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่ างต่ อเนื่อ ง โดย
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัท ภิบาล ประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ.
อย่างน้อย 3 คน ที่เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทาหน้าที่กากับและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกระดับ
ในระหว่ างปี 2557 คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลมี ก ารประชุ มรวมทั้ งสิ้ น 7 ครั้ ง โดยกรรมการ
บรรษัทภิบาลส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสาคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2557 ได้ ดังนี้
1)
ประเมินและทบทวนการก ากั บดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิ จของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้
สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนา รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ
และนาเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2)
กากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการประเมิน
และสอบทานความครบถ้วนและประสิทธิผลของนโยบายและกระบวนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท
และได้เข้ารับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่
4 กรกฎาคม 2557
3)
ส่งเสริมให้ก ารด าเนิน กิ จการของกลุ่ ม ปตท.สผ. และการปฏิบั ติ งานของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ.โดยติดตามผลและให้ข้อแนะนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจริย ธรรมธุรกิ จของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึ งการดาเนินการของกลุ่ม ปตท.สผ. เกี่ ยวกั บเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับจาก CG Hotline เป็นประจาทุกไตรมาส และการติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจากกิจกรรม CG Visit นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังได้เข้าร่วมและเน้นย้า
ถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่าเสมอ
4)
ก าหนดแนวทางการรายงานการปฏิ บั ติ ต ามการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง ปตท .สผ.
(CG Report) ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อจัดทารายงานเผยแพร่
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Stakeholders) ในรายงานประจาปี
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5)
ติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการของ ปตท.สผ. ตามหลักเกณฑ์
โครงการการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 2557 และนาเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อทราบหรือ
เพื่อพิจารณาต่อไป (แล้วแต่กรณี)
6)
พิจ ารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ เรื่องจัดหาของกลุ่ม ปตท.สผ. ก่ อนที่จ ะน าเสนอ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทุกครั้ง รวมทั้งพิจ ารณาทบทวนกลยุท ธ์ หลัก เกณฑ์ และกระบวนการพิจารณา
กลั่นกรองการจัดหาของกลุ่ม ปตท.สผ. ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปรับปรุงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อกากับดูแลและสนับสนุนให้การจัดหาของกลุ่ม ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
7)
ให้ ข้ อ แนะน าและร่ ว มติ ด ตามผลการด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ของ ปตท.สผ. รวมถึงแผนงานด้าน CSR ด้วย เพื่อให้การ
ดาเนินงานด้าน CSR ของ ปตท.สผ. สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับชุมชนและสังคมในระยะยาว
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เป็นประจา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในรอบปี 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบ
ว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ
และเป็นอิสระ โดยได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นทุกราย และ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเหมาะสมแล้ว
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
(ธนะรัตน์ อุบล)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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9.18.2 รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ปตท.สผ. ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย โดยมี นายอาพน กิตติอาพน
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอัชพร จารุจินดา และนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์สูงในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน
ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ตามระเบียบ ปตท.สผ. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับ ฝ่ายจัดการ
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบั ญ ชีใ นเรื่องที่เ กี่ ย วข้อง ซึ่ง สามารถสรุป สาระสาคัญ ของงานที่ป ฏิบั ติได้
ดังต่อไปนี้
1)

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ของ ปตท.สผ.
ร่วมกับฝ่ายจัดการ และมีผู้สอบบัญชี (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส โดยได้
สอบถามผู้สอบบัญชีถึงความเห็น และข้อสังเกตในการตรวจสอบงบการเงิน ตลอดจนให้คาแนะนาต่อฝ่ายจัดการ
เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท างบการเงิน มี ความถู ก ต้องเพีย งพอ และได้ ป ฏิบั ติตามข้อก าหนด กฎหมายและ
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ในการจัดทางบ
การเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อ
เป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทารายงานคาอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการ (MD&A) ในการให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งระบุแผนการดาเนินงานในการรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง
ในและต่างประเทศ
2)

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล อีกทั้งยังได้สนับสนุนให้บริษัทมีระบบการควบคุมเชิงป้องกัน
(Preventive Control) ในขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ที่เพียงพอ เช่น ให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนและปรับปรุงกระบวนการ Due Diligence ในการพิจารณาโครงการลงทุน เพื่อให้
มั่นใจว่าการดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท
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3)

การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เป็นสาคัญ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย ถึงแม้รายการที่เ กี่ยวโยงกันจะเป็ นรายการที่ท ากั บ
บริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ. คณะกรรมการตรวจสอบก็ยังคงพิจารณารายการฯ โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นหลัก นอกจากนั้น ยังได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
4)

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลัก ทรัพย์ และตลาดหลัก ทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลัก ทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมาย
ที่เ กี่ ย วข้องกั บ ธุรกิ จ ของบริษั ท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานการปฏิบั ติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยจากฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance Department) รวมทั้งผลการตรวจสอบการปฏิบั ติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจาก
ฝ่ายตรวจสอบด้ วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ ใ ห้ข้อเสนอแนะที่เ ป็ น ประโยชน์ เพื่อให้ ปตท.สผ. มี
กระบวนการในการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ย วข้องอย่างมีประสิท ธิภาพ สร้าง
ความมั่นใจว่าบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
5)

การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ อ นุ มั ติ แ ผนงานตรวจสอบประจ าปี ข องหน่ ว ยงานตรวจสอบ
ซึ่ง สอดคล้องกั บ ความเสี่ย งที่สาคั ญ และทิศทางการดาเนิน งานของบริษั ท รวมทั้งสอบทานรายงานผล
การตรวจสอบทั้งในส่วนของการตรวจสอบภายในบริษั ท (In-house Audit) และการตรวจสอบโครงการ
ร่วมทุน (Joint Venture Audit) มีการพิจารณาประเด็นการตรวจสอบที่สาคัญและติดตามการปรับปรุงแก้ไข
อย่างสม่าเสมอ โดยให้ฝ่ายจัดการดาเนินการติดตามประเด็นต่าง ๆ ทั้งกับหน่วยงานภายในบริษัท และบริษัท
ผู้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาทบทวนระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบ
รวมถึงประเมินผลงานประจ าปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ และพิจารณาให้ความเห็น ชอบข้อเสนอ
งบประมาณ และความเหมาะสมเพียงพอของอัตรากาลังของหน่วยงาน
6)

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเสนอแต่งตั้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี
ของ ปตท.สผ. รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนในปี 2557 นอกจากนี้ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี และ
ฝ่ายตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ายจั ดการเข้าร่วม เพื่อรับทราบแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งปัญหา
หรืออุป สรรคในการปฏิบั ติ งานตรวจสอบ เพื่อแนะน าแนวทางในการแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง ซึ่ง ในปี 2557 ได้ มี
การประชุมร่วมกัน 2 ครั้ง
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7)

การกากับดูแลด้านอื่น ๆ
7.1)

ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการก ากั บ ดู แ ลมาตรการ
ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยการประเมินและสอบทานความครบถ้วนและความมีประสิทธิผลของนโยบาย
และกระบวนการต่ อต้ านการคอร์รัป ชั่น ของบริษัท เพื่อเข้ารับ การรับ รองเป็ น สมาชิก แนวร่วมปฏิบั ติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกฯ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม 2557
7.2)

ด้านการสอบทานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการให้มีการพิจารณาสภาพแวดล้อม
ของเศรษฐกิ จโลกและเศรษฐกิจ ภายในประเทศที่มีผลต่ อความเสี่ย งของบริษั ททั้งในด้านการลงทุนและ
การปรับกลยุ ทธ์ของบริษั ทในแต่ละระยะ ทั้งในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ปัจจัย ที่ส่งผลต่อราคาน้ามัน สถานการณ์การเมืองที่เกี่ ยวข้องกับ กองกาลังติดอาวุธที่อยู่ใ นซีเรียและอิรัก
(ISIS & ISIL) โรคระบาด EBOLA รวมถึ งภั ย ธรรมชาติ เพื่อให้บ ริษั ท สามารถบริ ห ารจั ดการให้ ได้รั บ
ผลประโยชน์สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบั ติงานด้วยความรอบคอบ ได้ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนา ซึ่งช่วย
ส่งเสริมการกากั บดูแลกิจ การที่ดีของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย ทั้ ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ระเมิ น ผล
การปฏิบัติงานในปีทผี่ ่านมา โดยวิธีการประเมินตนเอง การประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผลการประเมินสรุปได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ทั้งนี้ ภารกิจที่ได้ปฏิบัติในปี 2557 ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ ขอสรุปความเห็นดังนี้

ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผย
ข้อมูลที่สาคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา

ระบบการควบคุ มภายในของบริษั ทมีความเพีย งพอและเหมาะสม มีการปรับ ปรุงระบบ
การควบคุมภายในอย่ างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกั บการดาเนิน ธุรกิจ ของบริษั ท ในปัจ จุบั นและ
อนาคต และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบั ญ ชีของ ปตท.สผ. คื อ สานัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน มีความเป็ น อิ สระและ
มีป ระสบการณ์ใ นการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ของ ปตท.สผ. ให้มีความถูก ต้อง เชื่อถื อได้ และมี
การเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา
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 จากการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ปตท.สผ. ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็น
รายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท
ก่อนทารายการแล้ว
อำพน กิตติอำพน
(นายอาพน กิตติอาพน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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9.18.3 รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ
การกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. กาหนดให้มีคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ
อย่างน้อย 3 คน และกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบ
ว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา และมีวาระคราวละ 3 ปี
ในรอบปี 2557 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร (กรรมการอิสระ) เป็น
ประธานกรรมการ นายมนัส แจ่มเวหา (กรรมการ) และพัน เอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ (กรรมการอิสระ) เป็ น
กรรมการ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน 2555 – 27 มิถุนายน 2558 และได้ป ฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ
ในการจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการเมื่อมีตาแหน่งว่างลงหรือที่ครบวาระ เพื่อ
เสนอให้ คณะกรรมการพิจ ารณาเลือกตั้งหรือเสนอต่อที่ป ระชุมผู้ ถื อ หุ้น เพื่อเลือกตั้ง พิจ ารณาเสนอชื่ อ
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องและประธานกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการ
เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตาแหน่งว่างลง พิจารณา Board Performance Target และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ รวมถึ งพิจารณาปรับปรุงระเบียบว่าด้ว ยคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้มีความเหมาะสมและ
ทันสมัยด้วย
ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสีย
ไม่ได้ออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย และเลขานุการบริษัททาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาได้เข้า
ประชุมด้วยทุกครั้ง และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้เปิ ดเผยรายละเอีย ดเกี่ ยวกับหลัก เกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ในรายงานประจาปีด้วย
ณัฏฐวุฒิ โพธิสำโร
(นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร)
ประธานกรรมการสรรหา
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9.18.4 รำยงำนคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เป็นส่วนใหญ่ และประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับ สูง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้าง
ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบันประกอบด้วยนายอัชพร จารุจินดา (กรรมการอิสระ) เป็น
ประธานกรรมการ พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล (กรรมการอิสระ) และนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร โดยมีวาระการดารง
ตาแหน่งตั้งแต่วัน ที่ 28 มิถุน ายน 2555 – 27 มิถุนายน 2558 ซึ่งนายอัช พร จารุจิน ดา ได้เข้ารับตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา แทนนายอรรถพล ใหญ่สว่าง พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ได้เข้ารับตาแหน่งกรรมการ
สรรหา แทนพลเอก พรชัย กรานเลิศ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557
ในปี 2557 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและ
ความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเป็นอิสระ โดยกรรมการกาหนดค่าตอบแทนทุกคนได้เข้าร่วมในการประชุม
และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ด้วยทุกครั้งโดยในปี 2557 ได้มีการพิจารณาใน
เรื่องที่สาคัญ ดังนี้

การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องโดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะในหัวข้อต่าง ๆ ตามที่ ก าหนดไว้ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการประจ าปี 2557 ประกอบกั บ ผลสาเร็จ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้โดยคณะกรรมการสรรหา
โดยใช้บังคับมาตั้งแต่ปลายปี 2555 (ค่าน้าหนักอย่างละ 50%) ผลการดาเนินงานของบริษัท ความสอดคล้อง
กับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน และบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบ ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมโดยการพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยการพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจาปีด้วย
การด าเนิ น งานของคณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส เป็ น ธรรมและ
สมเหตุสมผลเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจาปีด้วย
อัชพร จำรุจินดำ
(นายอัชพร จารุจินดา)
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
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9.18.5 รำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปตท.สผ. ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจานวน 5 คน เป็นกรรมการ
อิสระจ านวน 2 คน โดยมีน ายณัฐชาติ จารุจิน ดา เป็ นประธานกรรมการ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุ ล
นายชวลิต พิชาลัย นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ และพันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการ
ในรอบปี 2557 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษั ท ตามระเบีย บ ปตท.สผ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง โดยมีก ารประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 9 ครั้ง สรุปสาระสาคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้
1)
ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ แ ละหน่ ว ยงานที่ เ ป็ น เจ้ า ของ
ความเสี่ยงได้นาการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณา
ความเสี่ย งทุกด้ านอย่างละเอีย ดรอบคอบทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ลดความเสี่ ย ง และติ ด ตามผลการด าเนิ น งานอย่ า งสม่ าเสมอ ไม่ ว่ า จะเป็ น
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับองค์กร หรือระดับปฏิบัติการ โดยใช้ระบบ KRI (Key Risk Indicator) เป็นสัญญาณ
เตือนภัย ล่วงหน้าสาหรับ ความเสี่ย งที่สาคัญ ในระดับ องค์ก รที่ อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย รวมไปถึ ง
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงราคาน้ามัน โดยคณะกรรมการได้ติดตามและให้
นโยบายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้สามารถบรรเทาผลกระทบต่อผลประกอบการได้ในระดับหนึ่ง
2)

คณะกรรมการมีนโยบายมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(SSHE) เนื่องจากธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมมีความซับซ้อนในการดาเนินงาน ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มี
กิจกรรมการก่อสร้างแท่นผลิตเพื่อเริ่มการผลิตจากโครงการซอติก้า ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมี
โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง อย่างไรก็ดี ปตท.สผ. ยังบริหารจัดการเรื่องนี้แ ละเรื่องอื่น ๆ จนสามารถรักษาสถิติใน
ด้านความปลอดภัย ในระดับ Top Quartile ของบริษัทในธุรกิจเดียวกัน
3)
พิจารณาและกลั่นกรองการดาเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญต่อ ปตท.สผ. ใน
ระดับ กลยุท ธ์ ที่เกี่ยวกับการลงทุนใหม่ ๆ ทั้งในด้านโครงการที่อยู่ในช่วงการสารวจ และการเข้าซื้อหรือ
ควบรวมกิจการ การยุ ติการลงทุน ก่อนนาเข้าเสนอคณะกรรมการ อาทิเช่น การลงทุนในประเทศบราซิล
การยุติโครงการลงทุนในสาธารณรัฐเคนยา การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 เป็นต้น
4)
พิ จ ารณากลั่ น กรองและอนุ มั ติ แ ผนการด าเนิ น งานเชิ ง กลยุ ท ธ์ แผนการลงทุ น 5 ปี
2558-2562 และงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 และ ดัชนีวัดผลการดาเนิน งาน โดยมีการพิจ ารณา
ความเสี่ยงที่สาคัญ ได้แก่ การลดลงของราคาน้ามันในตลาดโลกช่วงปลายปี โดยให้ข้อแนะนาในการปรับ
แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งจัดทาแผนสารองให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ามันที่ลดต่าลง
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5)
ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2548 ซึ่ง
ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมเป็นมาตรฐานและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น
6)
ให้แนวทางและกากับดู แลในการบริห ารความต่อเนื่องทางธุรกิ จ (Business Continuity
Management) ซึ่ ง เป็ น ส่ วนหนึ่ งของการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพและมี
ประสิทธิผล พร้อมสาหรับการจัดการภาวะวิกฤต อาทิเช่น สถานการณ์ Bangkok Shutdown ในช่วงต้นปี
โดยสามารถดาเนินกิจกรรมสาคัญได้อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ ปฏิบัติห น้าที่ตามที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. มอบหมาย และ
รายงานผลการประชุมและดาเนินการให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. รับทราบเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้น คณะกรรมการยังให้ความสาคัญในเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ ซึ่ง
เป็ นบทบาทหน้าที่ ห นึ่ง ของ ปตท.สผ. โดยได้พิจ ารณาเรื่ องปริมาณการผลิตกา าซฯ ที่ลดลงของโครงการ
เยตากุน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งกาาซฯ เข้าประเทศไทย จึงได้หามาตรการบรรเทาโดยการส่งกาาซฯ จาก
แหล่งอื่น ๆ ทดแทน พร้อมทั้งประสานงานกับ ปตท. เพื่อให้การจัดหาพลังงานในประเทศมีผลกระทบน้อยที่สุด
ทั้งนี้ จากการดาเนินการ กากับดูแล และติดตามการดาเนินงานข้างต้นในปี 2557 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รอบคอบ และ
ครบถ้ วนเต็มกาลังความรู้ ความสามารถ ด้วยความเป็น อิสระและสอดคล้องกับ การก ากับดูแลกิจ การที่ดี
ตลอดจนให้ความเห็นต่าง ๆ แก่ทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นทุกราย และ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเหมาะสมแล้ว
ณัฐชำติ จำรุจนิ ดำ
(นายณัฐชาติ จารุจนิ ดา)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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9.18.6

รำยงำนของคณะกรรมกำรอิสระ

หลัก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ดี และจริ ย ธรรมธุ รกิ จ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้ ก าหนดนโยบายและ
คุณ สมบั ติของกรรมการอิสระ รวมถึ งให้มีระเบี ย บว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ ซึ่งให้มีห น้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการอิ ส ระ โดยให้ เ สนอแนะเรื่ อ งที่ ส าคั ญ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท
ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้น รายย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี รวมถึงให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่พึง
ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อบริษั ท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบั ติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
และพิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีกรรมการอิสระ 8 คน จากกรรมการทั้งคณะ 14 คน โดยเป็นจานวนที่มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนดไว้ ประกอบด้วย
1)

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์

ประธานกรรมการอิสระ

2)

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

รองประธานกรรมการอิสระ

3)

นายอาพน กิตติอาพน

กรรมการอิสระ

4)

นายอัชพร จารุจินดา

กรรมการอิสระ

5)

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร

กรรมการอิสระ

6)

พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

กรรมการอิสระ

7)

นายปิติ ตัณฑเกษม

กรรมการอิสระ

8)

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

กรรมการอิสระ

ในปี 2557 คณะกรรมการอิสระมีการประชุมรวม 4 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
และธันวาคม โดยมีสาระสาคัญของการประชุมสรุปได้ดังนี้
1)
พิจารณาปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีการเปิดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการอิสระไว้ในรายงานประจาปี
2)
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนาต่าง ๆ เพื่อให้หลักเกณฑ์กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. มีความครบถ้วน
ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ
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3)

กาหนดการประชุมคณะกรรมการอิสระประจาปี 2558

4)
ให้ข้อแนะนา ข้อสังเกต และติดตามผลการดาเนินงานในเรื่องที่สาคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการจะนาข้อแนะนาไปปฏิบัติและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
5)
ให้ความเห็นและซักถามในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณา
ระเบียบวาระที่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง ปตท. และ ปตท.สผ. เพื่อปกป้องผลประโยชน์และคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงมีบทบาทในการส่งเสริมให้การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละระเบียบวาระจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่
ออกเสียง เพื่อให้การอภิปรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีอิทธิพลใด ๆ อยู่ เหนือการตัดสินใจที่ เป็น
อิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษั ท และไม่เป็ นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
6)
ในกรณีที่กรรมการอิสระมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุม หรือมีข้อสังเกตอื่นใด ให้ มีการ
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง หรือในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในครั้งใด และไม่เห็นด้วย
ในวาระใด สามารถทาความเห็นแย้งของตนเป็นหนังสือแจ้งให้ประธานกรรมการอิสระทราบ
คณะกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่โดยเสนอแนะและให้ความเห็นในเรื่องทีส่ าคัญและเป็นประโยชน์ตอ่
บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรอบคอบยิ่งขึ้น

ปรัชญำ ภิญญำวัธน์
(นายปรัชญา ภิญญาวัธน์)
ประธานกรรมการอิสระ
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10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 นโยบำยภำพรวมกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ปตท.สผ. ยึดมั่นการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็นบริษัทสารวจและผลิตปิโตรเลียม
ชั้นน าในเอเชีย ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และหัวใจสีเ ขียว เพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่ งยืน ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ทุกด้าน
ปตท.สผ. ได้ ก าหนดนโยบายด้ านการพั ฒนาอย่ างยั่ ง ยื น หรื อที่ เ รี ย กว่ า G.R.O.W.T.H Policy
ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์ กรเพื่อเป็น การแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นที่มีความท้าทายใน
การสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน (นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท)
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้จัดทาแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Guideline) โดย
ได้กาหนดประเด็นที่สาคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุมดูแลการดาเนินงานในแต่ละด้านสอดคล้อง
กันทั่วทั้งองค์กร เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยึดหลัก ISO 26000 นโยบายความปลอดภัย มั่นคง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ยึดหลักปฏิบัติที่ดีของสมาคมผู้ผลิตน้ามันและกาาซนานาชาติ (International
Association of Oil & Gas Producers หรือ IOGP) และระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยึดถือหลัก
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
สาหรั บ ด้ า นการมี ส่ว นร่ว มกั บ ผู้มี ส่ วนได้ เ สีย ปตท.สผ. แบ่ ง การด าเนิน งานการมีส่ วนร่ วมกั บ
ผู้มีส่วนได้เสียเป็นแบบแยกส่วนตามหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านนั้น ๆ เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมี
ความแตกต่างกัน จึงต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันออกไป
รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืน ประจาปี 2557
10.2 กำรดำเนินงำนและกำรจัดทำรำยงำน
ปตท.สผ. มีตัวชี้วัดการดาเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชี้วัดในระดับ
บริษัท ทั้งในด้านการจัดการ ได้แก่ การดาเนินงานตามแผนงานความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดของ
Global Reporting Initiative (GRI) และในด้านผลการดาเนินงาน เช่น การลดปริมาณกาาซเรือนกระจก เป็นต้น
เพื่อให้การบริหารความยั่งยืนของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจขององค์กร ไม่ต่างไปจากการบริหาร
จัดการด้านการเงิน ดังนั้น กระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงองค์กร
กระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด และการรายงาน
ผลการดาเนินงาน จึงมีสาระสาคัญด้านการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้าไปด้วย ในปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดทั้งหมด
มีการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
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ปตท.สผ. มีการจัดทารายงานความยั่งยืนที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดทารายงานความยั่งยืน
ของ GRI และข้อก าหนดการรายงานเพิ่มเติมของบริษั ท ที่อยู่ ใ นอุตสาหกรรมน้ามัน และกา าซธรรมชาติ
ตลอดจนเป็นการสื่อสารความก้าวหน้าในการปฏิบัติหลัก 10 ประการ ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
และแนวทางการรายงานข้อมูลที่ดีอื่น ๆ ของอุตสาหกรรมน้ามันและกาาซธรรมชาติ จึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่ มี
สาระสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นข้อมูลที่สาคัญต่อ
บริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ. ได้
มีรายละเอียดตามรายงานความยั่งยืน ประจาปี 2557
10.3 กำรดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม
– ไม่มี –
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. เชื่อว่าการที่องค์กรจะสามารถดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นั้น สังคมและสิ่งแวดล้อ มต้อง
ดารงอยู่ได้ความยั่งยืน ดังนั้น นอกจากการบริหารจัดการในกระบวนการดาเนินธุรกิจทั่วไปแล้ว บริษัทจึงได้
ดาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อช่วยให้สังคมมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปตท.สผ. ได้กาหนดกรอบการดาเนิน กิจกรรมและโครงการเพื่อสัง คม โดยแบ่งการดาเนินงานเป็น
4 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
ในปี ที่ผ่านมา ปตท.สผ. มุ่งเน้น การดาเนินงานโครงการเพื่อตอบสนองต่อประเด็น ของสังคมใน
ด้า นความท้ าทายต่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ เ กิ ดผลลั พธ์ เ ชิ ง บวกจากกิ จ กรรมที่มี นั ย ต่อ สั ง คม
สิ่ง แวดล้อ ม และองค์ ก ร จึ ง ได้ ด าเนิน โครงการฟื้ น ฟู ป่ า เพื่อ การเรี ย นรู้ เ ชิ ง นิ เ วศสวนศรี น ครเขื่ อ นขั น ธ์
(บางกะเจ้า) และยังคงด าเนินโครงการปลูกป่ าลดภาวะโลกร้อนอย่ างต่อเนื่อง และยังได้ใช้โอกาสนี้สร้าง
จิตสานึกผ่านโครงการ “PTTEP GREEN UP" โดยสนับสนุนให้พนักงาน ครอบครัว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกป่าอีกด้วย
มีรายละเอียดตามรายงานความยั่งยืน ประจาปี 2557
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
11.1 ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคัญ ในเรื่ อ งกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและกำรควบคุม ภำยใน
อย่ำงต่อเนื่อง ฝ่ ำยจัดกำรจึงได้ มอบหมำยให้ หน่วยงำนควบคุมภำยในทำกำรประเมิน ควำมเพียงพอและ
ควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในเป็ นประจ ำทุกปี และคณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนผลกำรประเมิน กำรควบคุมภำยใน เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ำ บริ ษั ท สำมำรถ
ดำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรรำยงำนมีควำมถูกต้ อง เชื่อถือได้ และมี กำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558/390 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุป
ความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กล่าวคือ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยได้มีการออกแบบ
และปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผล
การดาเนิน งานของบริษัท และเมื่อพบจุดบกพร่องของระบบ บริษั ทได้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต
และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้ให้คาแนะนาเพิ่มเติม ดังนี้

ให้ความสาคัญกับการป้องกันการเกิดทุจริต โดยมีกระบวนการควบคุมภายในในการติดตาม
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งมีมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนั้นอีก ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวจะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถเปิดเผยข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

สนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมภายใน และควรคานึงถึงความยืดหยุ่นของ
ระบบที่จะสามารถปรับปรุงและแก้ไขได้หากพบว่ายังมีข้อบกพร่องและให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางานขององค์กร
นอกจากนี้ การตรวจสอบงบการเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ประจาปี 2557 โดยสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้สอบทานและประเมินประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน
ของ ปตท.สผ. โดยสอบทานและประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลตามแนวทางที่ ก าหนดขึ้ น ตามมาตรฐาน
การสอบบั ญชี และตามระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 แล้วพบว่า ระบบการควบคุมภายในได้ถูกออกแบบ นาไปปฏิบัติและรักษาไว้เพื่อรองรับ
ความเสี่ยงทางธุรกิจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่ดี
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ผลกำรประเมิน กำรควบคุมภำยในตำมองค์ ป ระกอบ 5 ด้ ำน ตำมแนวทำงของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) สำมำรถสรุปสำระสำคัญได้ ดงั นี ้
1.
สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม
กลุ่ม ปตท.สผ. มี ส ภำพแวดล้ อ มของกำรควบคุม ภำยในที่ ดี เหมำะสมและเพี ย งพอ โดยมี
กำรส่งเสริมด้ ำนจริยธรรมเป็ นวัฒนธรรมองค์กร มีกำรกำหนดโครงสร้ ำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรมอบหมำยงำน
ที่ชดั เจน ดังนี ้

มี ก ำรก ำหนดเรื่ อ งกำรก ำกั บ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ อย่ ำ งเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร โดยถือเป็ นระเบียบสูงสุดที่ใช้ ในกำรดำเนินกิจกำรของกลุ่ม ปตท.สผ. มีกำรทบทวนและ
ปรับ ปรุ งให้ มี ค วำมทัน สมัย เหมำะสม สอดคล้ องกับ สภำวะเศรษฐกิ จ สังคม รวมถึ งกฎระเบี ย บต่ำง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริ หำรและพนักงำนทุกคนในกลุ่ม ปตท.สผ. จะต้ องลงนำมรับทรำบและยึดถือปฏิบัติ
นอกจำกนี ้ บริ ษัท ได้ สื่อสำรและประชำสัมพั นธ์ เรื่ องกำรก ำกับดูแลกิจ กำรที่ ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ ของกลุ่ม
ปตท.สผ. (Good Corporate Governance and Business Ethics of PTTEP Group หรื อ CG&BE) ให้
ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนอย่ำงสม่ำเสมอ ผ่ำนหลักสูตรและกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น หลักสูตรกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ (CG&BE Course) ให้ แก่ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนใหม่ทุกคน กำรจัดหลักสูตร
E-Learning ให้ แก่พนักงำนทุกคน กำรจัดกิจกรรม CG&BE Workshop ให้ แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ เป็ นต้ น

มีกำรกำหนดบทบำทหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร ปตท.สผ. แยกจำกฝ่ ำยจัดกำรอย่ำง
ชัด เจน โดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท จะมี บ ทบำทในฐำนะผู้ก ำกั บ ดูแ ลและไม่ป ฏิ บั ติ ง ำนประจ ำที่ เ ป็ น
กำรดำเนินกำรตำมปกติของฝ่ ำยจัดกำร เพื่อรักษำควำมสมดุลระหว่ำงบทบำทในกำรกำกับดูแลและบทบำท
ในฐำนะผู้ปฏิบตั ิงำนประจำ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท มอบอำนำจให้ ฝ่ำยจัดกำรปฏิบัติงำนตำมที่ระบุไว้ ใน
ระเบียบต่ำง ๆ เพื่อให้ สำมำรถดำเนินงำนได้ อย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ

มีก ำรก ำหนดโครงสร้ ำงองค์ก รอย่ ำงเหมำะสม สอดคล้ องตำมกิ จ กรรมหลัก ใน
กำรดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม มีควำมคล่องตัว ควำมเชื่อมโยง และกำรประสำนงำนกันอย่ำงมี
ประสิท ธิภำพ รวมทัง้ มีก ำรแบ่งแยกหน้ ำที่ ง ำนและกำรถ่ วงดุลอำนำจตำมหลัก กำรควบคุมภำยใน และ
กำรกำหนดสำยกำรบังคับบัญชำอำนำจควำมรับผิดชอบที่ชดั เจน

มีร ะเบี ย บกำรบริ ห ำรทรัพ ยำกรบุค คลเป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษร เช่ น อัต รำก ำลัง
กำรคัดเลือก กำรบรรจุ กำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน เป็ นต้ น บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญกับเรื่ องกำรพัฒนำ
ศัก ยภำพของบุค ลำกรเป็ นอย่ ำงมำก มีก ำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล แผนสืบทอดงำนของ
ผู้บริ หำรและพนักงำน แผนกำรหมุนเปลี่ยนตำแหน่งหน้ ำที่กำรทำงำน และแผนกำรเลื่อนตำแหน่ง โดยมี
คณะกรรมกำรกำกับ ดูแลพัฒนำพนักงำน เพื่ อให้ ก ำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกรสำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้ องกำรทำงธุรกิจได้ นอกจำกนี ้ ปตท.สผ. ได้ สำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของ
พนักงำนต่อองค์กร เพื่อทำแผนปรับปรุงยกระดับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของพนักงำน
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ผู้บ ริ ห ำรและพนัก งำนมี ค วำมเข้ ำ ใจและตระหนัก ในเรื่ อ งควำมเพี ย งพอและ
เหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน ในปี 2557 หน่วยงำนกำรควบคุมภำยในได้ จัดอบรมเรื่ องกำรควบคุม
ภำยในตำมแนวทำงของ COSO ให้ กบั พนักงำนทุกระดับ
2.
กำรประเมินควำมเสี่ยง
กลุ่ม ปตท.สผ. ให้ ควำมสำคัญในเรื่องของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในปี 2557 จำกกำรประเมิน
ของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World Oil and Gas Industry ปตท.สผ. ได้ คะแนนเต็ม 100
ในเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยสำมำรถสรุปสำระสำคัญได้ ดังนี ้

มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรควำมเสี่ยงทำหน้ ำที่กำหนดนโยบำยและกรอบ
กำรดำเนิน งำนบริ ห ำรควำมเสี่ยงของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทัง้ กำกับดูแลให้ กำรบริ ห ำรควำมเสี่ย งประสบ
ควำมสำเร็จในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงกำร และรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกครัง้ โดยใน
ปี 2557 มีกำรประชุมทังหมด
้
9 ครัง้

มีกำรกำหนดนโยบำย มำตรฐำน และข้ อพึงปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
โดยเน้ นเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงถือเป็ นหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคน รวมถึง
ผู้รับเหมำของบริษัทที่จะต้ องยึดถือปฏิบตั ิอย่ำงจริงจัง เพื่อให้ มนั่ ใจในกำรบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัท

มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร ประกอบด้ วย (1) กำรบริ หำรแผนกลยุทธ์ โดย
ได้ จดั ทำ Risk Profile ทังในระดั
้
บบริษัท กลุม่ งำน สำยงำน โครงกำร และหน่วยงำน (2) กระบวนกำรตัดสินใจ
ลงทุน (3) กำรบริหำรโครงกำร และ (4) กระบวนกำรทำงำนต่ำง ๆ โดยมีกำรประเมินควำมเสี่ยงทุกประเภทที่
เกิดจำกปั จจัยภำยในและภำยนอกองค์กรที่อำจจะส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำย และมีกำรประเมินผลกระทบ
และโอกำสกำรเกิดเหตุกำรณ์ ที่อำจเกิดขึ ้น มีมำตรกำรและแผนปฏิบัติงำนเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้
รวมทังมี
้ กำรติดตำมควำมเสี่ยงและแผนจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ำเสมอ เช่น แต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำร
ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรปฏิบัติกำร (Operational Risk Committee) เพื่อให้ กำรบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนเทคนิค
ควำมปลอดภัย และกำรสนับสนุนกำรปฏิบตั ิกำรในโครงกำรต่ำง ๆ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ ้น โดยในปี
2557 มีกำรประชุมทัง้ หมด 10 ครัง้ รวมถึงกำรนำระบบ KRI (Key Risk Indicator) เป็ นกำรเตือนภัยล่วงหน้ ำ
สำหรับปั จจัยเสี่ยงในระดับองค์กรที่อำจจะทำให้ องค์กรไม่บรรลุเป้ำหมำยเชิงธุรกิจ

มีก ำรน ำระบบเทคโนโลยี SAP GRC มำใช้ เ พื่ อเก็ บ ฐำนข้ อ มูลในกำรบริ ห ำร
ควำมเสี่ ย งอย่ ำ งเป็ นระบบ รวมถึ งใช้ ติ ดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิ บัติ ต ำมมำตรกำรในกำรบริ ห ำร
ควำมเสี่ยงที่กำหนดไว้

มีกำรสื่อสำรเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำงหลักสูตรและกิจกรรม
ต่ำง ๆ เช่น จัดทำหนังสือ Stay Smile เพื่อสื่อสำรเรื่องกำรบริ หำรควำมเสี่ยง กำรบริ หำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
และกำรควบคุมภำยใน ผ่ำนกำร์ตนู และเรื่องรำวที่เข้ ำใจได้ ง่ำย พร้ อมทังจั
้ ดกิจกรรม Floor Visit เพื่อสื่อสำรให้
พนักงำนทุกคนรับทรำบ และจัด workshop กับผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อใช้ เครื่องมือกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ อย่ำงถูกต้ อง
ทั้งนี้ รายละเอียดด้านการบริหารความเสีย่ งปรากฏในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”
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3.

มำตรกำรควบคุม

มำตรกำรควบคุมมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ กำรดำเนินกิจกำรของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นไปอย่ำงมีระบบ
มีประสิทธิภำพ และช่วยลดควำมเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร โดย
กลุม่ ปตท.สผ. มีมำตรกำรควบคุมที่สำคัญ ดังนี ้
มีกำรกำหนดระเบียบ นโยบำย และวิธีปฏิบัติงำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยกลุ่ม
ปตท.สผ. ดำเนินกิจกำรภำยใต้ ระเบียบดังนี ้ (1) กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (2) ระเบียบกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล (3) ระเบียบกำรงบประมำณ กำรเงิน และกำรบัญชี (4) ระเบียบกำรจัดหำพัสดุทั่วไป
(5) ระเบียบกำรจัดหำเพื่อกำรประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม (6) ระเบียบกำรรับเรื่องร้ องเรี ยนและ
กำรให้ ควำมคุ้มครอง และ (7) ระเบียบกำรบริหำรโครงกำรลงทุน นอกจำกนี ้ยังมีระเบียบว่ำด้ วยคณะกรรมกำร
เฉพำะเรื่องทัง้ 5 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล โดยระเบียบดังกล่ำวจะใช้ เป็ นกรอบกำร
ดำเนินงำนของบริษัท ซึ่งระบุขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร


มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรเพิ
้
่มประสิทธิภำพด้ ำนงบประมำณและกำรใช้ จ่ำยในกำร
ดำเนินธุรกิจเพื่อหำแนวทำงในกำรใช้ จ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม


มีกำรปรับปรุงบทบำทหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรกลัน่ กรองกำรลงทุน และปรับปรุง
กระบวนกำรเพิ่มและลดกำรลงทุน เช่น Due Diligence เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรพิจำรณำโครงกำรลงทุน


มีกำรปรับปรุงอำนำจของคณะกรรมกำรจัดหำ ตำมระเบียบกำรจัดหำพัสดุทั่วไป
และระเบี ย บกำรจัด หำเพื่ อ กำรประกอบธุร กิ จ ส ำรวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย ม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพใน
กำรกลัน่ กรองให้ เหมำะสมกับกำรดำเนินงำนในปั จจุบนั


มีก ำรพัฒนำและทบทวนกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ อำทิ ขัน้ ตอนกำร
บริหำรทรัพย์สิน กระบวนกำรจัดทำและประกำศรำคำกลำง และกระบวนกำรรับใบแจ้ งหนี ้ เป็ นต้ น เพื่อให้ เกิด
ควำมมั่น ใจว่ำ จะสำมำรถปฏิ บัติ ง ำนอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และมี ม ำตรกำรควบคุม ที่ เ หมำะสมกั บ
ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจำกนี ้ ยังได้ มีกำรทบทวนสิทธิกำรเข้ ำดำเนินกำรในระบบ SAP และจัดทำเป็ น
คูม่ ือเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ (Segregation of Duties หรือ SoD) มีควำมเหมำะสม


มีกำรกำกับดูแลในเรื่องกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องอย่ำงครบถ้ วน โดยผ่ำน
กิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรจัดอบรมในเรื่องกฎหมำยใหม่ กำรจัดหลักสูตร E-Learning ในเรื่ องกำรป้องกันกำร
คอร์รปั ชัน่ ให้ แก่พนักงำนทุกคน กำรปรับปรุงระบบฐำนข้ อมูลกฎหมำย (Legislation Database) ให้ ทันสมัย
รวมถึงกำรติดตำมกรณีที่ไม่เป็ นไปตำมกฎหมำยพร้ อมทังเสนอแนะแนวทำงป
้
้ องกันแก้ ไข
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มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรนโยบำยเทคโนโลยี
้
สำรสนเทศ เพื่อให้ กำรบริ หำรงำน
ด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริษัท นอกจำกนี ้ บริษัทยังมี
กำรพัฒนำมำตรกำรในกำรควบคุมด้ วยระบบเทคโนโลยี โดยมีก ำรควบคุมโครงสร้ ำงพืน้ ฐำนของระบบ
เทคโนโลยีให้ มีควำมเหมำะสมและควบคุมด้ ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี เช่น กำรเข้ ำถึงข้ อมูล
กำรรับส่งข้ อมูล กำรนำข้ อมูลเข้ ำสูร่ ะบบ เป็ นต้ น โดย ปตท.สผ. ได้ กำหนดชัน้ ควำมลับของข้ อมูล เพื่อจำกัด
สิทธิเฉพำะผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ สำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลในระดับที่กำหนดเท่ำนัน้


มีกำรปรับปรุงเอกสำรคูม่ ือกำรมอบอำนำจและตัวอย่ำงลำยมือชื่อ (Delegation of
Authority and Signatures หรือ DAS) ที่กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และวงเงินอนุมตั ิของฝ่ ำยจัดกำรอย่ำง
ชัดเจน เพื่อให้ เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิ บัติงำนและมีกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ อย่ำงเหมำะสมตำมหลักกำร
ควบคุมภำยใน


ให้ ควำมสำคัญเรื่องกำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ โดยกำรทำธุรกรรม
กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำว ต้ องผ่ำนขันตอนกำรพิ
้
จำรณำ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผู้ที่มีส่วนได้ เสียกับ เรื่ องนัน้ จะไม่ร่วมพิจำรณำและงดออกเสียง เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำมีกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท


มี ก ระบวนกำรติ ด ตำมดู แ ลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ย่ อ ย และบริ ษั ท ร่ ว ม
อย่ำงสม่ำเสมอ โดยแต่งตังพนั
้ กงำนทังในระดั
้
บผู้บริหำรและปฏิบตั ิงำนเข้ ำไปปฏิบตั ิงำนสมทบในบริ ษัทย่อย
และบริ ษั ท ร่ วม รวมถึง มีก ำรจัด ท ำคู่มือในกำรบริ ห ำรจัดกำรและกำรก ำกับ ดูแลของหน่วยงำนกลำงกับ
โครงกำรต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศ และมีหน่วยงำนติดตำมและตรวจสอบโครงกำรต่ำง ๆ ที่เข้ ำร่วมทุน


4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล

ปตท.สผ. ได้ จดั ให้ มีระบบสำรสนเทศและช่องทำงกำรสื่อสำรทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ดังนี ้
ได้ จัดทำข้ อมูลที่สำคัญให้ กับคณะกรรมกำร ปตท.สผ. อย่ำงครบถ้ วนเพียงพอต่อ
กำรตัดสินใจ โดยมีกำรระบุวตั ถุประสงค์ของกำรนำเสนอที่ชดั เจน และจัดส่งให้ คณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ ำ
เพื่อศึกษำและทำควำมเข้ ำใจ


มีก ำรก ำหนดเรื่ อ งกำรใช้ กำรรั ก ษำข้ อ มูล และทรั พ ย์ สิ น ไว้ ใ น CG&BE และมี
กำรกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรกำรจัดกำรเอกสำร เพื่ อให้ มีควำมมั่น ใจว่ำเอกสำรได้ รับ กำรจัดกำรและ
ควบคุมอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี ้ ปตท.สผ. มีก ำรจัดเก็ บ เอกสำรสำคัญของบริ ษั ทอย่ ำงครบถ้ วนเป็ น
หมวดหมู่ รวมถึงมีกำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในโดยจำกัดกำรเข้ ำถึงข้ อมูลที่ยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน
และให้ รับรู้เฉพำะผู้ที่เกี่ยวข้ องและที่จำเป็ นเท่ำนัน้
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มีช่อ งทำงกำรสื่อ สำรทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์ ก รอย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและ
ประสิท ธิผล โดยพนัก งำนจะได้ รับข้ อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบ Intranet และอีเมล์ นอกจำกนี ้ ยังจัดให้ มี
กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บ ริ ห ำรและผู้ป ฏิบัติงำนผ่ำนกำรประชุม เพื่ อให้ เกิ ดกำรประสำนงำนและสำมำรถ
ปฏิบตั ิงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ในขณะที่กำรสื่อสำรภำยนอกองค์กรมีหน่วยงำนรับผิดชอบโดยตรงกับ
ผู้มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อง ได้ แ ก่ แผนกนั ก ลงทุน สัม พัน ธ์ ฝ่ ำยสื่ อ สำรองค์ ก ร และสำยงำนเลขำนุก ำรบริ ษั ท
เป็ นต้ น เพื่ อเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่ ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย อย่ ำงสม่ำเสมอ ถูก ต้ อง ครบถ้ วน เพี ยงพอ และทัน เวลำ
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่สำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลได้ อย่ำงทัว่ ถึงและเท่ำเทียม เช่น เว็บไซต์ของบริษัท


มีกำรสื่อสำรเรื่ องข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับพลังงำนให้ กับ พนักงำนและบุคคลภำยนอก
เพื่อให้ เกิดควำมรู้ควำมเข้ ำใจที่ถกู ต้ องในด้ ำนพลังงำน


มีก ำรประชำสัมพัน ธ์ อย่ ำงสม่ำเสมอถึ ง ช่องทำงกำรแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ย น เพื่ อให้
พนักงำนและบุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้ งอย่ำงสุจริ ตถึงกำรปฏิบัติที่ขดั หรื อสงสัยว่ำจะขัดต่อ กฎหมำยหรื อ
ระเบียบต่ำง ๆ ของกลุม่ ปตท.สผ. โดยกำหนดไว้ อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรในระเบียบกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยน
และกำรให้ ควำมคุ้มครอง


5.

ระบบกำรติดตำม

ปตท.สผ. กำหนดให้ มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในเป็ นประจำทุกปี ดังนี ้

มีกำรประเมินกำรควบคุมภำยในในภำพรวมขององค์กรตำมแนวทำงของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

มีประเมินผลกำรควบคุมภำยในด้ วยตนเอง (Control Self-Assessment หรื อ CSA)
ตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ในระดับองค์กรโดยประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสม
ของกำรควบคุมภำยใน โดยใช้ แบบสอบถำม และในระดับกระบวนกำร ในปี 2557 ปตท.สผ. ได้ มีกำรสอบทำน
กระบวนกำรบริหำรพัสดุคงคลังว่ำกิจกรรมควบคุมเหมำะสมกับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรื อไม่ รวมถึงสอบทำน
กำรปฏิบตั ิตำมกิจกรรมกำรควบคุม และได้ กำหนดแผนปรับปรุงร่วมกับผู้รับผิดชอบหำกมีข้อบกพร่องจำก
กำรควบคุมภำยใน

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ มอบหมำยให้ ฝ่ำยตรวจสอบดำเนินกำรตรวจสอบและให้
ข้ อเสนอแนะกำรปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ขององค์กร เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำระบบกำรกำกับดูแล กำร
ควบคุมภำยในมีควำมพอเพียง เหมำะสม และมีประสิทธิผล
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11.2 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน (Compliance)
ของ ปตท.สผ.
11.2.1 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนตรวจสอบของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบ (Internal Audit Department) ขึ้น โดยมีสายการบังคับบัญชาและ
สายการรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Functionally/Directly Report to Audit Committee)
ทั้งนี้ มีรายละเอียดของขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยสังเขปดังนี้
1)
การตรวจสอบเพื่อให้เ กิ ดความมั่น ใจว่าการดาเนิน งานเป็ น ไปตามเป้าหมายของบริ ษั ท
(Objective Assurance) โดยวิธีการประเมินและเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการกากับดูแลกิจการ
2)
การตรวจสอบโครงการร่วมทุน (Joint Venture Audit) เป็นการสอบทานการปฏิบัติงานของ
บริ ษั ท ผู้ด าเนิ น การ (Operator) ในโครงการที่ บ ริ ษั ท เข้ าร่ ว มทุ น เพื่ อให้ มั่ น ใจว่ า การปฏิ บั ติ ง านต่ า ง ๆ
สอดคล้องกับสัญญาร่วมทุนและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามสัดส่วนการ
ลงทุนที่เหมาะสมยุติธรรม
3)
การให้คาปรึกษา (Consulting Services) โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตาม
ข้อตกลงที่ ท าขึ้ น ร่วมกั น กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร ฝ่ายตรวจสอบสามารถให้ค าปรึก ษาเพื่อให้เ กิ ด ความมั่น ใจว่ า
กระบวนการการบริหารความเสี่ยง การควบคุม ภายใน และการกากับดูแลที่มีอยู่แล้วหรือที่จัดทาขึ้นใหม่มี
ประสิท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผลอย่ า งเพี ย งพอ หรื อ สามารถให้ ค าแนะน าในการออกแบบเพื่อ ปรับ ปรุ ง
กระบวนการดังกล่าว
4)
การตรวจสอบการทุ จ ริ ต (Fraud Investigation) ผู้ ต รวจสอบจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง และให้
ความส าคั ญ กั บ ประเด็ น ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารทุ จ ริ ต ได้ รวมถึ ง การบ่ ง ชี้ ถึ ง จุ ด อ่ อ นของ
การควบคุมที่ยังคงมีอยู่ และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบจะมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากเรื่องร้องเรียน
โดยดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556
ซึ่งคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกคนจะต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ค้นหา สืบสวน และลงโทษการกระทาทุจริต
5)
การร้องขอให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit Request) เป็นการตรวจสอบ
รายการที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานตรวจสอบประจาปี โดยได้รับการร้องขอเป็นพิเศษจากฝ่ายจัดการ และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นรายการที่มีความเสี่ยงที่ต้องรีบหาทางแก้ไขปรับปรุง
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบ ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2542 (ฉบับประมวล)
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นางฉวีพร แจ่มแสง ได้ดารงต าแหน่งเป็น ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบของ ปตท.สผ. ตั้งแต่วัน ที่
1 ตุลาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ
ปตท.สผ. มีคุณสมบั ติที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ใ นตาแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีป ระสิทธิ ภาพ
เนื่องจากมีวุฒิก ารศึ ก ษา ความรู้ค วามสามารถ ประสบการณ์ใ นการท างานตรวจสอบ และได้เ ข้าร่ว ม
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งด้านการตรวจสอบโดยตรง ด้านการบริหารงาน
ของฝ่ายตรวจสอบ ตลอดจนด้านการปรับปรุงการทางานของผู้ตรวจสอบภายในที่ช่วยเพิ่ มประสิทธิภาพใน
การดาเนิน งานของฝ่ ายตรวจสอบอย่ างสม่าเสมอ และสนับ สนุน การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”
11.2.2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติ งำนของ
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ได้จัด ตั้ งฝ่ายก ากับ การปฏิบั ติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department) ขึ้น โดยมี
สายการรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย และประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมให้
กลุ่ม ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) อย่างครบถ้วนด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งสนับสนุน
ให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิ บัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่าน Compliance Program เช่น การจัดทาสรุปรายการกฎหมาย (Compliance Checklist)
การสื่อสารและการจัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การติดตามดูแลให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
รวมทั้งการระบุและประเมินความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎหมาย การให้คาแนะนาในการเปลี่ยนแปลง
แก้ไข หรือการออกระเบียบ นโยบาย รวมถึงข้อกาหนดภายในต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. และประสานงานกับ
ผู้กากับดูแลหรือหน่วยงานทางการภายนอก
รายละเอียดเกี่ ย วกั บ หัวหน้างานกากั บ ดูแลการปฏิบั ติตามกฎหมายของบริษั ท ปรากฏในหัวข้ อ
“รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ”
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน
12.1 รำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถสรุป
ได้ดังนี้
รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
(“ปตท.”)

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 65.29 การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วยการขาย
ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของบริษทั
น้ามันดิบ กาาซธรรมชาติ กาาซปิโตรเลียมเหลว และ
 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
คอนเดนเสท
 มีผู้บริหารของ ปตท. คือ นายณัฐชาติ จารุจินดา เป็นกรรมการ  ยอดรายได้รวม
ของบริษัท
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)





6,405.35
613.88

การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน
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รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร
รายได้อื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย
 รายได้จากการรับจ้างดาเนินงานออกแบบ จัดหา
อุปกรณ์ ก่อสร้าง และทดสอบอุปกรณ์รับส่ง
กาาซธรรมชาติจากแท่นผลิตกลางในแหล่งบงกชใต้
มาถึงท่อส่งกาาซเส้นที่ 3 ของ ปตท. ให้แก่ ปตท.
 รายได้จากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน
การพัฒนาปิโตรเลียม เช่น การให้บริการคลังสินค้า
เฮลิคอปเตอร์ และที่พักแก่เจ้าหน้าที่ ปตท. ที่แท่นผลิต
กลางโครงการอาทิตย์ และบงกช
 รายได้จากการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้าที่จังหวัด
สงขลา
 รายได้จากการบารุงรักษามิเตอร์กาาซธรรมชาติ
 รายได้จากการให้บริการพื้นที่ เพื่อให้ ปตท. เข้า
ปฏิบัติงานรับ-ส่งกาาซ บนแท่นผลิตโครงการอาทิตย์
ตามสัญญาซื้อขายกาาซธรรมชาติ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
 Sharing cost for IPA Exhibition in Indonesia
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


รายได้อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ดังกล่าว
มีการกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กบั บุคคล
หรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

8.53
10.79
0.01
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ลักษณะรำยกำร
ยอดลูกหนี้การให้บริการสร้างท่อขนส่งกาาซ

การซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้อง และ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ ปตท. ส่งมาช่วยปฏิบัติงาน
ให้กับบริษัท
 ยอดค่าใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง ค่าบริการที่เกี่ยวเนือ่ ง และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
 ยอดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
 เงินสมาชิกของ (Oil Spill Response Limited (OSRL)
สาหรับปี 2557
 ค่าเช่าห้องแล็บ
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่
บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนตามเงื่อนไขของสัญญา
ซื้อขายกาาซธรรมชาติของโครงการอาทิตย์

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

30.10  ยอดลูกหนี้ดังกล่าวเป็นยอดลูกหนี้ที่เกิดขึ้น
จากการให้บริการสร้างท่อขนส่งกาาซในส่วน
งานเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่าง
การเจรจาหาข้อสรุปกับ ปตท. ถึงจานวนเงินที่
แน่นอนสาหรับงานส่วนเพิ่มเติมดังกล่าว ทั้งนี้
การให้บริการสร้างท่อขนส่งกาาซทั้งหมด
ดังกล่าวได้มีการกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอืน่ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 ราคาซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ค่าบริการที่เกี่ยวเนื่อง และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ มีการกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไป
77.83
ตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอืน่ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
1.17  อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กาหนดตาม
0.01
อัตราค่าจ้างพนักงานที่ ปตท. ได้จ่ายจริงให้แก่
พนักงานที่ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กบั บริษัท
0.04
0.52
1.76  การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน
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ลักษณะรำยกำร

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การขายน้ามันดิบ
จากัด (มหาชน) (“SPRC”)
ของ SPRC โดยถือหุ้นร้อยละ 36 ของทุนจดทะเบียนและ
 ยอดรายได้รวม
ชาระแล้วของ SPRC
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
จากัด
(“เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์”)

ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
 บริษัทเป็นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดย
ถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ
เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
 ผู้บริหารของบริษทั ได้แก่
(1) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
(2) นายฐิติ เมฆวิชัย
(3) นางเกสรา ลิ้มมีโชคชัย
(4) นายกิตินันท์ แม้นเลขา
เป็นกรรมการของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์


บริษัททาสัญญาเช่าอาคารสานักงานที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ (EnCo) กับ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เพื่อใช้
เป็นพื้นทีส่ านักงาน พื้นที่เก็บของและพื้นที่อเนกประสงค์
รวมพื้นที่ประมาณ 47,000 ตารางเมตร โดยมีอายุสัญญา
เช่าเป็นเวลา 3 ปี และบริษัทมีสิทธิทจี่ ะต่อสัญญาเช่าได้
อีก 3 ปี
 ยอดค่าเช่าและค่าบริการจ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน



อัตราค่าเช่าที่กาหนดเป็นอัตราค่าเช่าที่อ้างอิง
จากอัตราค่าเช่าที่ถูกประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ โดยใช้วธิ ีการคานวณตามเกณฑ์
การกาหนดค่าเช่าที่ใช้กันทั่วไปในธุรกิจให้เช่า
อาคารสานักงาน

137.28
9.32

17.19
3.62
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ลักษณะรำยกำร
บริษัททาสัญญากู้ยืมเงินกับ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่ง
บริษัทเป็นผูใ้ ห้กู้โดยมีเงื่อนไขสาคัญดังนี้
 อายุเงินกู้ 13 ปี 6 เดือน
 สัญญาหมดอายุวันที่ 2 ตุลาคม 2565
 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามสัญญาเงินกู้ระหว่าง
เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์กับธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 (รวมถึง
การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว) ซึ่งอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ FDR
บวกร้อยละ 2 ต่อปี
 ยอดเงินให้กู้ยืมคงค้าง
 ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบ
ที่เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทได้ทาสัญญาว่าจ้าง PTT ICT เพื่อให้บริการด้าน
(“PTT ICT”)
ของ PTT ICT โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บริษัท
ชาระแล้วของ PTT ICT
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (“PTTGC”)
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
และ บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) (“TOP”) ซึ่งมี ปตท.

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกู้ระหว่าง เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ และธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552
(รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว)
และเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินโดย
ผู้ถือหุ้นทุกรายของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในเอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์



อัตราค่าจ้างพนักงานกาหนดตามอัตราที่
บริษัทได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษทั ได้
ส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน

17.60
0.66

0.01

17.54
0.98
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เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นใน PTT ICT ร้อยละ 40 และ
ร้อยละ 20 ตามลาดับ
 ผู้บริหารของบริษทั คือ นายฐิติ เมฆวิชัย
เป็นกรรมการของ PTT ICT

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จากัด
ของ พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
 ผู้บริหารของบริษทั คือ นายชัชวาล เอี่ยมศิริ
เป็นกรรมการของ พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส

ลักษณะรำยกำร
รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบ
ที่ PTT ICT
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถผู้บริหาร โดยมี
การทาสัญญาระหว่าง พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส และ
บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วสิ เซส จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
ปตท.สผ.
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กับบริษัท
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม

บริษัท ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(“IRPC”)
ของ IRPC โดยถือหุ้นร้อยละ 38.51 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้วของ IRPC
 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสารสนเทศจาก IRPC ในการ
จัดประชุมแบบถ่ายทอดสด (Real time) สาหรับ
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) (“THAI”)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง



มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายอาพน กิตติอาพน
(ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


อัตราค่าจ้างพนักงานกาหนดตามอัตราที่
บริษัทฯ ได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษทั ได้
ส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่ PTT ICT



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.47
0.67

0.02
0.04

0.01
-

2.00
0.12
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รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จากัด (มหาชน) (“PTTGC”)

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ PTTGC โดยถือหุ้นร้อยละ 48.89 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้วของ PTTGC
 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
(ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557)
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เอนจิเนียริง จากัด
ของ พีทีที เมนเทนแนนซ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 40 ของ
(“พีทีที เมนเทนแนนซ์”)
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ พีทีที เมนเทนแนนซ์
 PTTGC ซึ่งมี ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นใน พีทีที
เมนเทนแนนซ์ ร้อยละ 60


ลักษณะรำยกำร
รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถผู้บริหาร โดยมี
การทาสัญญาระหว่าง PTTGC และบริษทั พีทีทีอีพี
เซอร์วิสเซส จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ.
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้าง พีทีที เมนเทนแนนซ์ ใน
การให้บริการต่าง ๆ โดยมีการทาสัญญา ดังนี้
 บริษัท ปตท.สผ. สยาม จากัด (มหาชน)
(ปตท.สผ.ส.) ทาสัญญาการจ้างงานบารุงรักษา
และซ่อมแซม Rail Tank Wagons กับ พีทีที
เมนเทนแนนซ์
 ปตท.สผ.ส. ทาสัญญาการจ้างงานบารุงรักษา
งานตรวจสอบ อุปกรณ์ และงานบริการทั่วไปกับ
พีทีที เมนเทนแนนซ์
 บริษัททาสัญญาการจ้างอบรม MESC
Implementation for Stock Inventory
(เกี่ยวกับระบบการจัดการสินค้าคงคลัง) กับ
พีทีที เมนเทนแนนซ์
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.02
-

2.27
-
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รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์
จากัด
(“พีทีที เอนเนอร์ยี่”)

บริษัท สปอร์ต เซอร์วสิ เซส
อัลไลแอนซ์ จากัด
(“สปอร์ต เซอร์วสิ เซส”)

บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด
(มหาชน) (“TIP”)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส
อัลไลแอนซ์ จากัด
(“บิซิเนส เซอร์วิสเซส”)

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ พีทีที เอนเนอร์ยี่ โดยถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ พีทีที เอนเนอร์ยี่
 PTTGC, TOP และ IRPC ซึ่งมี ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ถือหุ้นใน พีทีที เอนเนอร์ยี่ ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 และ
ร้อยละ 20 ตามลาดับ
 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด ซึ่งมี ปตท.
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นใน สปอร์ต เซอร์วสิ เซส
ร้อยละ 100

ค่าใช้จ่ายด้านการจัดประชุมสัมมนาและจ้างทีป่ รึกษาใน
การฝึกอบรมบุคลากร และค่าที่ปรึกษาระบบงาน
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง



ค่าใช้จ่ายสปอนเซอร์เพื่อให้การสนับสนุนสโมสรฟุตบอล
ปตท. ระยอง
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ค่าใช้จ่ายสาหรับการทาประกันภัยในสินทรัพย์ของ
ของ TIP โดยถือหุ้นร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนและ
บริษัท รวมถึงการทาประกันสุขภาพและชีวิตให้แก่
ชาระแล้วของ TIP
พนักงานของบริษัท
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
 ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นใน บิซิเนส
ค่าใช้จ่ายสาหรับการจ้างพนักงานชั่วคราวเพื่อมาทางาน
เซอร์วิสเซส ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10
สนับสนุนโครงการ i-Prompt ที่อาคาร EnCo B โดยมี
สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง


นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


0.10
-

การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เป็นการให้การสนับสนุนแก่สโมสรฟุตบอล
ปตท. ระยอง (สปอร์ต เซอร์วิสเซส เป็น
0.72
เจ้าของสโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง) ซึ่งเป็น
การสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาฟุตบอลแก่
เยาวชนและประชาชนในจังหวัดระยอง
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
21.54
1.42
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.02


ส่วนที่ 2 หน้า 124

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
บริษัท ปตท. ค้าสากล จากัด
("PTT International Trading")

ลักษณะควำมสัมพันธ์


ลักษณะรำยกำร

ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ค่าใช้จ่ายและรายได้สาหรับการทาสัญญาประกันความ
ของ PTT International Trading โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของ เสีย่ งราคาน้ามัน
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ PTT International Trading  ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดรายได้รวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


30.27
15.33

ค่าใช้จ่ายสาหรับการทาสัญญาประกันความ
เสี่ยงราคาน้ามัน มีการกาหนดราคา/เงื่อนไข
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน
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12.2 ควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน ที่เกิ ดขึ้นและบั นทึกสาหรับรอบปีบัญ ชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี ความจาเป็น
มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม และ/หรือ เท่าเทียมกั บธุรกรรมที่ทากับ บุคคลภายนอก (Arm’s
length basis) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายของบริษัท ก่อน
การทารายการแล้ว
12.3 มำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
คณะกรรมการบริษั ท ได้ พิจ ารณารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรม โดยผ่านการกลั่นกรองและ
การพิ จ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับ รายการที่ไ ด้ก าหนดไว้ตามหลัก เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พย์ ตลอดจนพิจ ารณาการเปิ ดเผยข้อ มูลการท ารายการที่ อาจมี ความขั ดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดนโยบายเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการและพนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และ
กาหนดขั้นตอนในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและพนักงานไว้ด้วย
สาหรับขั้นตอนการอนุมัติการเข้าทารายการระหว่างกัน สามารถแบ่งรายการเป็น 2 ประเภท คือ
(1) ประเภทรายการที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทารายการ เช่น สัญญา
ซื้อขายกาาซ สัญญาซื้อขายน้ามันดิบ สัญญาซื้อขายคอนเดนเสท และการทาธุรกรรมสินเชื่อทางการค้า
(Trade Finance)
(2) ประเภทรายการที่สามารถดาเนินการตามระเบียบการจัดหาและอยู่ในอานาจอนุมัติของ
ฝ่ายจั ดการภายในวงเงิน ที่ได้ รับ อนุ มัติจ ากคณะกรรมการบริ ษั ท เช่น การจัดหาน้ามั น เชื้อ เพลิ งและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การให้เช่าอาคารสานักงาน และการใช้บริการเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น
ทั้งนี้ หากรายการใดที่กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวโยง มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในการทา
รายการกับบริษัท กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือ
อนุมัติรายการดังกล่าว และรายการดังกล่าวจะมีเงื่อนไขและใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนการเข้าทา
รายการกับบุคคลภายนอกด้วย
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12.4 นโยบำยและแนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
12.4.1 นโยบำยของบริษัทในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
การเข้าทารายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต จะเป็นการดาเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท
โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยง บริษัทจะยึดถือและปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และกฎข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกากับดูแลอื่นในเรื่องการทารายการระหว่างกันอย่าง
เคร่งครัด และคานึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของเงื่อนไขและการใช้ราคาตลาดที่อ้างอิงได้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
12.4.2 แนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษัทจะยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยหลัก
ได้แก่ รายการตามธุรกิจปกติ รายการเช่าอาคารสานักงาน และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยตัวอย่าง
การทารายการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
(1) รายการขายผลิต ภัณ ฑ์ปิ โตรเลีย มและรายการซื้อน้ ามัน เชื้อเพลิง : เนื่องจากรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุไว้ตามสัญญา ดังนั้น
บริษัทจะยังคงมีการทารายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความจาเป็นต่อการประกอบกิจการของบริษัท
(2) รายการเช่ า อาคารส านั ก งาน: เนื่ อ งจากรายการเช่ า พื้ น ที่ อ าคารส านั ก งานมี ค วาม
สมเหตุสมผลและมีความจาเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทา
รายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
(3) รายการว่าจ้างการให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ: เนื่องจากรายการว่าจ้างการให้
บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความสมเหตุสมผลและมีความจาเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทารายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
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13. ข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ปตท.สผ. ได้กาหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน (Functional
Currency) เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
เพื่อการนาส่งงบการเงินให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทจาเป็นต้อง
นาเสนองบการเงินที่แปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็นสกุลเงินบาท (สกุลเงินที่ใช้ในการนาเสนอ
งบการเงิน - Presentation Currency)
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป
บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ยอดยกมา) (ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
พันดอลลาร์ สรอ. % พันดอลลาร์ สรอ. % พันดอลลาร์ สรอ. %
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนเพื่อค้า
ลูกหนี้บริษทั ใหญ่
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อนื่
สินค้าคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน-สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

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

11.7
4.4
0.9
0.8
0.1
1.6
1.1
20.5

1,248 0.0
31,198 0.2
18,935 0.1
10,970,970 55.9
901,240 4.6
3,238,674 16.5
381,009 1.9
62,525 0.3
15,605,799 79.5
19,637,044 100.0

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

1,660 0.0
36,842 0.2
17,676 0.1
12,671,865 58.7
992,293 4.6
3,279,097 15.2
354,943 1.6
112,450 0.5
17,466,826 81.0
21,572,413 100.0

3,935,915
176
643,989
154,366
116,540
31,114
365,073
338,776
5,585,949

16.9
0.0
2.8
0.7
0.5
0.1
1.6
1.5
24.0

900 0.0
39,097 0.2
17,595 0.1
11,507,423 49.4
1,126,774 4.8
4,525,102 19.4
280,581 1.2
207,050 0.9
17,704,522 76.0
23,290,471 100.0
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บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ยอดยกมา) (ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
พันดอลลาร์ สรอ. % พันดอลลาร์ สรอ. % พันดอลลาร์ สรอ. %
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้จากการร่วมทุน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
รายได้รอการรับรู้
หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่ ๆ
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มลี ักษณะคล้ายทุน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองเพื่อการขยายงาน
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผูถ้ อื หุ้น
รวมหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (ดอลลาร์ สรอ.)
จานวนหุ้นที่ออกและชาระเต็มมูลค่าปลายงวด(พันหุ้น)

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
48,197
139,596
2,632,552

0.6
1.7
0.1
4.0
0.2
4.5
0.2
0.2
0.6
12.2

130,223
749,216
10,621
927,310
57,676
865,714
213
54,914
83,876
2,879,763

0.6
3.2
0.0
4.0
0.2
3.7
0.0
0.2
0.4
12.4

2,517,710
1,091,705
1,502,145
100,210
1,070,744
167,450
44,810
35,636
31,067
6,561,477
8,936,453

12.8
5.6
7.6
0.5
5.5
0.9
0.2
0.2
0.2
33.4
45.5

2,608,763
1,057,696
1,639,495
103,801
1,188,900
530,471
34,129
28,751
29,035
7,221,041
9,853,593

12.1
4.9
7.6
0.5
5.5
2.5
0.2
0.1
0.1
33.5
45.7

2,504,875
974,625
1,499,847
110,896
2,166,219
492,511
55,799
31,817
26,135
7,862,724
10,742,487

10.8
4.2
6.4
0.5
9.3
2.1
0.2
0.1
0.1
33.8
46.1

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

150,684
3,439,037
1,152,103

0.6
14.8
4.9

15,048
0.1
431,231
2.2
6,493,055 33.1
15,082
0.1
10,700,591 54.5
19,637,044 100.0
2.70
3,969,985

15,048
0.1
431,231
2.0
7,547,030 35.0
(20,780) (0.1)
11,718,820 54.3
21,572,413 100.0
2.95
3,969,985

15,048
0.1
431,231
1.9
7,462,227 32.0
(102,346) (0.4)
12,547,984 53.9
23,290,471 100.0
3.16
3,969,985
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บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
พันดอลลาร์ สรอ.

2556 (ปรับปรุงใหม่)
%

พันดอลลาร์ สรอ.

2557

%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
ดอกเบีย้ รับ
กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน

6,689,555

95.3

7,171,896

96.3

7,496,158

93.5

150,684

2.1

150,675

2.0

137,925

1.7

15,874

0.2

33,065

0.4

22,571

0.3

-

197,018

2.5

-

-

-

รายได้อนื่ ๆ

164,557

2.3

89,263

1.2

163,825

2.0

รวมรายได้

7,020,670

100.0

7,444,899

100.0

8,017,497

100.0

ค่าใช้จา่ ยการดาเนินงาน

705,654

10.1

827,377

11.1

856,507

10.7

ค่าใช้จา่ ยในการสารวจปิโตรเลียม

213,036

3.0

172,020

2.3

332,917

4.2

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

312,223

4.4

332,662

4.5

358,034

4.5

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม

788,219

11.2

816,741

11.0

785,772

9.8

1,373,836

19.6

1,637,400

22.0

2,563,256

32.0

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

23,964

0.3

89,550

1.2

49,050

0.6

ค่าความเสียหายจากอุบตั ิเหตุในแหล่งมอนทารา

538

0.0

-

12,257

0.2

4,714
204,167

ค่าใช้จ่าย

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย

ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

-

-

-

5,440

0.1

-

-

0.1

6,185

0.1

6,059

0.1

2.9

-

-

996,790

12.4

-

-

41,125

0.5

ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
ต้นทุนทางการเงิน

187,010

2.7

200,765

2.7

259,435

3.2

3,825,619

54.5

4,088,140

54.9

6,248,945

77.9

4,657

0.1

6,157

0.1

3,467

0.0

กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

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

45.5
(19.3)

3,362,916
(1,516,270)

45.1
(20.4)

1,772,019
(1,094,560)

22.1
(13.7)

กาไรสาหรับปี

1,845,519

26.2

1,846,646

24.7

677,459

8.4

รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (ดอลลาร์ สรอ.)

0.55

0.46

0.16

กาไรต่อหุ้นปรับลด (ดอลลาร์ สรอ.)

0.55

0.46

0.16

3,969,985

3,969,985

จานวนหุ้นถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (พันหุ้น)

3,346,624
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บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
พันดอลลาร์ สรอ.
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยตัดจ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการสารวจตัดจ่าย
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
(กาไร) ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
(กาไร) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ KKD
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้อนื่
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบีย้ รับ (สูง) ต่ากว่าดอกเบีย้ จ่าย
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ KKD
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายในการซื้อธุรกิจ
ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลรับจากบริษทั ร่วม
เงินสดรับจากดอกเบีย้ เงินให้กู้ยืม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

2556 (ปรับปรุงใหม่)
พันดอลลาร์ สรอ.

2557
พันดอลลาร์ สรอ.

3,199,709

3,362,915

1,772,019

(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
12,596
26,440
161,221
5,285,078
(1,545,232)
3,739,846

(3,467)
2,563,256
996,790
7,940
266,423
(1,723)
(1,037)
(24,267)
(32,136)
11,893
(11,384)
28,958
229,683
5,802,948
(1,483,439)
4,319,509

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

(240,945)
513
801
(2,633,409)
(32,847)
(2,905,887)

388,488
(812,833)
1,213
659
(2,051,490)
(532,001)
(3,005,964)
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บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมที่มกี าหนดชาระคืนภายใน 3 เดือนจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมที่มกี าหนดชาระคืนภายใน 1 ปีจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมที่มกี าหนดชาระคืนภายใน 1 ปีจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
เงินสดจ่ายชาระคืนสุทธิสาหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
เงินสดจ่ายสาหรับต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มลี ักษณะคล้ายทุน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มลี ักษณะคล้ายทุน
เงินสดจ่ายสาหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มลี ักษณะคล้ายทุน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินสดจ่ายสาหรับต้นทุนในการได้มาซึ่งทุน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ต้นงวด
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-สิน้ งวด

2555

2556 (ปรับปรุงใหม่)

2557

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

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
926,467
1,350,530
2,276,997
14,923
2,291,920

(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

601,456
(360,086)
(182,548)
(29,414)
(735)
1,000,000
(33,399)
(4,468)
(735,572)
255,234
1,568,779
2,357,038
3,925,817
10,098
3,935,915
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
2555

2556

2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.70

1.56

1.94

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

1.40

1.29

1.64

อัตราส่วสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

1.25

1.49

1.57

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

8.17

7.02

8.28

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

45

52

44

อัตรากาไรสุทธิ

%

26.29

24.80

8.45

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

21.70

16.47

5.58

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

10.93

8.96

3.02

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

26.12

23.10

20.26

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.42

0.36

0.36

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.35

0.34

0.34

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้

เท่า

30.49

31.97

40.90

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

38

40

40

มูลค่าหุ้นตามบัญชี

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

2.70

2.95

3.16

กาไรสุทธิต่อหุ้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

0.55

0.46

0.16

เงินปันผลต่อหุ้น

บาท

5.80

6.00

4.50

สินทรัพย์รวม

%

38.96

9.86

7.96

หนี้สินรวม

%

14.28

10.26

9.02

รายได้จากการขาย

%

22.94

7.05

4.25

กาไรสุทธิ

%

25.70

0.06

(63.31)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ข้อมูลต่อหุ้น

อัตราการเติบโต
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14. กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร
14.1 บทสรุปผู้บริหำร
ในช่วงครึ่งปีแรกราคาน้ามันเคลื่อนตัวในกรอบแคบที่ระดับ 105 ดอลลาร์สหรัฐอเมริก า
(ดอลลาร์ สรอ.) ต่อบาร์เรล โดยราคาได้แตะจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน ที่ 111 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
จากเหตุการณ์ค วามรุน แรงในสาธารณรัฐอิรักและรัฐลิเบีย อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ราคาน้ามันดิบ
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องและรวดเร็ว เนื่องจากการผลิตน้ามันดิบที่เพิ่มขึ้นจากชั้น หินดินดาน (Shale Oil) ใน
สหรัฐอเมริกา ประกอบกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เติบโตต่ากว่าคาดการณ์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ยุโรป
และประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ราคาน้ามันยังได้รับแรงกดดันจากการที่กลุ่มโอเปก (OPEC) ไม่ลดกาลังการผลิต
เพื่อช่วยพยุงราคาน้ามัน ส่งผลให้เกิดความกังวลในปัญหาอุปทานล้นตลาด ทาให้สถานการณ์ราคาน้ามัน
ในช่วงไตรมาส 4 มีการปรับตัวลดลงสู่ระดับต่าสุดในรอบ 5 ปี โดยราคาเฉลี่ยไตรมาส 4 อยู่ที่ ประมาณ 74
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยน้ามันดิบดูไบในปี 2557 อยู่ที่ 96.64 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
ปรับลดลงจากราคาเฉลี่ยในปีก่อนหน้าที่ 105.04 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
ในภาพรวมปี 2557 ตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 0.8
ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์การเมืองช่วงต้นปี ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปีหลัง
ปัญหาทางการเมืองคลี่คลาย ส่งผลให้การใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้นตามลาดับ สะท้อนความต้องการใช้
พลังงานภายในประเทศตั้งแต่ เ ดือนมกราคมถึงพฤศจิก ายน 2557 รายงานโดยกระทรวงพลังงานอยู่ ที่
ประมาณ 2.05 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.93 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน (ข้อมูลกระทรวงพลังงาน)
สาหรับสภาวะราคาน้ามันตกต่าในช่วงครึ่งปีหลังมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานหลัก
ของ ปตท.สผ. ไม่มากนัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักของ ปตท.สผ. คือ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอ้างอิงราคาน้ามัน
ประมาณร้อยละ 30 – 50 และมีการปรับราคาตามสัญญาซื้อขายทุก 3 เดือน ถึง 1 ปี ทาให้การปรับตัว
ลดลงของราคาน้ามันที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อราคาก๊าซธรรมชาติในปี 2557 เพียงเล็กน้อย ในส่วนของ
น้ามันและคอนเดนเสทที่ได้รับผลกระทบโดยตรง บริษัทได้ทาอนุพันธ์ประกันความเสี่ยงราคาน้ามันเพื่อลด
ผลกระทบจากความผันผวนของราคาไว้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์ราคาน้ามันในอนาคต
ที่ปรับตัวลดลง และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบั ญชีสากล บริษัทได้ทาการทบทวนและประเมินมูลค่า
สินทรัพย์ของบริษัทที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับลดราคาน้ามันดังกล่าว ซึ่งในไตรมาส 4 ของปี 2557
บริษัทได้รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นจานวนทั้งสิ้น 997 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวมิได้
กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท
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ผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. และบริษั ทย่อยสาหรับ ปี 2557 มีกาไรสุท ธิ 677 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลงจานวน 1,170 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 63 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ที่มีกาไร
สุทธิจานวน 1,847 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดังกล่าวข้างต้นของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ รวมทั้งค่าเสื่อม
ราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายในการสารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ลดลง และรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเป็น 321,886 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน (สาหรับปี 2556: 292,629 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) ขณะที่ราคาขาย
เฉลี่ยลดลงเป็น 63.38 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ (สาหรับปี 2556 : 65.58 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ)
(หน่วย: ล้านดอลาร์ สรอ.)

2557

รายได้รวม
รายได้จากการขาย
EBITDA
กาไรสาหรับงวด
กาไรต่อหุ้นปรับลด (ดอลลาร์ สรอ.)
กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ
กาไร (ขาดทุน) จากรายการ Non-recurring

8,017
7,496
5,295
677
0.16
1,538
(861)

2556
(ปรับปรุงใหม่)
7,445
7,172
5,168
1,847
0.46
2,114
(267)

% เพิ่ม(ลด)
YTD
8
5
2
(63)
(65)
(27)
>(100)

14.2 ผลกำรดำเนินงำน
ปริมำณกำรขำยเฉลี่ย

หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน

ตำม นิดปโตรเลียม
321,886
105,209

292,629

น้ามันดิบและคอนเดนเสท
ก๊าซธรรมชาติ

321,886

292,629

100,831

216,677

191,798

2557

2556

ภูมิภาคอื่น ๆ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ประเทศไทย
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14.2.1 ตำรำงสรุปผลกำรดำเนินงำนรวมจำแนกตำมส่วนงำน
รำคำขำยเฉลี่ยและนำมันดิบดูไบ
(หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)
ราคาขายเฉลี่ย (/BOE)
ราคาเฉลี่ยน้ามันดิบดูไบ (/BBL)
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
สารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
- ออสเตรเลีย
- อเมริกา
- แอฟริกา
- ตะวันออกกลาง
ท่อขนส่งก๊าซ
สานักงานใหญ่และอืน่ ๆ

2557

2556
% เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม่)
YTD
63.38
65.58
(3)
96.60
105.52
(8)

2557
471
1,498
(1,027)
289
(599)
(657)
(82)
22
298
(92)
677

2556
% เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม่)
YTD
2,080
(77)
1,872
(20)
208
>(100)
276
5
20
>(100)
(37)
>(100)
(58)
(41)
7
>100
229
30
(462)
80
1,847
(63)

รวม
14.2.2 ผลกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบรำยปี
1) ผลกำรดำเนินงำนรวม
ผลการดาเนิน งานปี 2557 ปตท.สผ. และบริษั ทย่ อยมีกาไรสุทธิ 677 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(กาไรต่อหุ้น ปรับลด 0.16 ดอลลาร์ สรอ.) ลดลงจ านวน 1,170 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 63 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกาไรสุทธิปี 2556 จานวน 1,847 ล้านดอลลาร์ สรอ. (กาไรต่อหุ้นปรับลด 0.46 ดอลลาร์ สรอ.)
โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียและ
มาเรียนา ออยล์ แซนด์ จานวน 997 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมทั้งค่าเสื่อมราคาที่เพิ่ มขึ้น 926 ล้านดอลลาร์ สรอ.
จากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการผลิตและขายน้ามันดิบเต็มปีในปี 2557
ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (เริ่มมีก ารขายในเดือนสิงหาคม 2556) นอกจากนี้ ค่าเสื่อมราคา
เพิ่มขึ้นจากการเริ่มขายก๊าซในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“เมียนมาร์”) ในเดือนมีนาคม 2557 และ
ส่งออกในเดือนสิงหาคม 2557 ของโครงการซอติก้าและจากสินทรัพย์พร้อมใช้งานและปริมาณการผลิตที่
เพิ่มขึ้นของโครงการคอนแทร็ค 4 รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 161 ล้านดอลลาร์ สรอ.
โดยเป็นผลจากการตัดจาหน่ายหลุมสารวจที่เพิ่มขึ้นในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการเคนยา
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แอล 10 เอ และโครงการแอล 28/48 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 421 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่ลดลงตามกาไรที่ลดลง และภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตรา
แลกเปลี่ยนสาหรับปี 2557 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสาหรับปี 2556 เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงน้อยกว่า
อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 324 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณการขายเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเป็น 321,886 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน (สาหรับปี 2556: 292,629 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายเต็มปีในปี 2557 ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (เริ่มมีการขาย
ในเดือนสิงหาคม 2556) รวมทั้งเริ่มมีการขายในเมียนมาร์ในเดือนมีนาคม 2557 และส่งออกในเดือนสิงหาคม
2557 ของโครงการซอติก้า และจากการเพิ่มสัดส่วนร้อยละ 15 ของโครงการคอนแทร็ค 4 ขณะที่ราคาขายเฉลี่ย
ลดลงเป็น 63.38 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ (สาหรับปี 2556: 65.58 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบ)
ขาดทุนจากรายการ Non-Recurring สาหรับปี 2557 มีจานวน 861 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ขาดทุนเพิ่มขึ้น 594 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปี 2556 ที่มีการขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จานวน
267 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการพีทีทีอีพี
ออสตราเลเชีย และมาเรียนา ออยล์ แซนด์ เป็นเงิน 997 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีกาไรจากอนุพันธ์
ทางการเงินของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ามันจานวน 197 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เนื่องจากราคา
ตลาดลดต่ากว่าราคาที่ประกันความเสี่ยงไว้ นอกจากนี้ ภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
สาหรับปี 2557 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสาหรับปี 2556 ซึ่งเป็นผลจากการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงน้อยกว่า
2) ผลกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่วนงำน
สาหรับปี 2557 กาไรสุทธิจานวน 677 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจานวน 1,170 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 63 เมื่อเปรียบเทียบกับกาไรสุทธิสาหรับปี 2556 ที่จานวน 1,847 ล้านดอลลาร์ สรอ. กาไรสุทธิที่
ลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมจานวน 1,609 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 77 ในขณะที่
ธุรกิจสานักงานใหญ่และอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงลดลงจานวน 370 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 80
2.1) ส่วนงำนสำรวจและผลิตปโตรเลียม
2.1.1) ประเทศไทย
กาไรสุทธิสาหรับปี 2557 จานวน 1,498 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดปี 2556 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 1,872 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจานวน 374 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
ร้อยละ 20 ส่วนใหญ่เป็นผลของค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่ ายเพิ่มขึ้น ตามปริมาณการผลิต
และสินทรัพย์พร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้นของโครงการคอนแทร็ค 4 และรายได้จากการขายที่ลดลง เป็นไปตาม
ราคาน้ามันที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปิโตรเลียมลดลงตามกาไรที่ลดลง นอกจากนี้ ภาษีเงินได้
ที่เ กิ ดจากผลกระทบของอัต ราแลกเปลี่ย นสาหรั บ ปี 2557 มีจ านวนลดลงเมื่อเปรีย บเทีย บกั บ ปี 2556
เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงน้อยกว่า
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2.1.2) ต่ำงประเทศ
ขาดทุนสุทธิสาหรับปี 2557 จานวน 1,027 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลง
ลดลงจานวน 1,235 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับกาไรสุทธิสาหรั บปี 2556
จานวน 208 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากขาดทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้นของส่วนงานออสเตรเลียและอเมริกา
ขาดทุน สุท ธิของส่วนงานออสเตรเลียสาหรับ ปี 2557 จ านวน 599 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงลดลงจานวน 619 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับกาไรสุทธิสาหรับปี 2556
จานวน 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เนื่องจากในปี 2557 มีค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์และปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการผลิตและขายน้ามันดิบเต็มปี (เริ่มมีการขาย
ในเดือนสิงหาคม 2556) ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย นอกจากนี้ มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ เนื่องจากราคาน้ามันดิบที่ลดลง และมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่สูงขึ้นจากปริมาณการผลิต
ที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าปกติในการเจาะหลุมพัฒนา (หลุม H5) นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการ
สารวจเพิ่มขึ้นจากการตัดจาหน่ายหลุมสารวจเพิ่มขึ้น แม้ว่ารายได้จากการขายสาหรับปี 2557 เพิ่มขึ้นจากการ
ขายเต็มปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ที่เริ่มมีการขายในเดือนสิงหาคม 2556
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานอเมริกาสาหรับปี 2557 จานวน 657 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ขาดทุนเพิ่มขึ้นจานวน 620 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิปี 2556
จานวน 37 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เนื่องจากราคาน้ามันดิบที่
ลดลงทาให้มีการทบทวนแผนการผลิตที่เปลี่ยนไป
2.2) ส่วนงำนสำนักงำนใหญ่และอื่นๆ
ขาดทุนสุท ธิสาหรับ ปี 2557 จานวน 92 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจ านวน
370 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิสาหรับปี 2556 จานวน 462 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลของการรับรู้กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงินของสัญญาประกันความเสี่ยงราคา
น้ามันจานวน 197 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เนื่องจากราคาตลาดลดต่ากว่าราคาที่ประกันความเสี่ยงไว้
ขณะที่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่รับรู้ในปี 2557 จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการแคนาดา
ออยล์ แซนด์ เคเคดี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์) อันเป็นผลเนื่องมาจากสัญญา
PURA นอกจากนี้ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ย นลดลง รวมทั้งภาษีเงิน ได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตรา
แลกเปลี่ยนสาหรับปี 2557 มีจานวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงน้อยกว่า
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14.2.3 ฐำนะกำรเงิน
หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.
สินทรัพย์หมุนเวียน

23,290

21,572
4,106

2,633

5,586

17,466

ส่วนของผู้ถือหุ้น

17,704
11,719

A ธันวำคม
YE 13
LE
ณYE
วัน13
ที่ 31
2556

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

7,862

7,220

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,880

12,548

YE 142557
LE
ณYEวั14
นทีA่ 31 ธันวำคม

1)

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 23,290 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 767,725 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจานวน 1,718 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 21,572 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 707,868 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลของ
1.1) สิน ทรัพย์ห มุน เวีย นส่วนใหญ่ป ระกอบด้วย เงิน สดและรายการเทีย บเท่าเงิน สด
ลูกหนี้บริษัทใหญ่ และพัสดุคงเหลือ โดยมีจานวนเพิ่มขึ้น 1,480 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจานวน 1,579 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขณะที่ลูกหนี้บริษัทใหญ่ที่ลดลง 250
ล้านดอลลาร์ สรอ.
1.2) สิน ทรัพย์ ไม่ห มุนเวีย นส่วนใหญ่ประกอบด้วย สิน ทรัพย์ เ พื่อการสารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุนซึ่งอยู่ภายใต้ บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
ค่าความนิยม และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยมีจานวนเพิ่มขึ้น 238 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นผล
จากการเข้าซื้อหุ้นบริษัทย่อยของบริษัท Hess Corporation และการลงทุนเพิ่มโดยส่วนใหญ่ในโครงการที่
อยู่ในระยะผลิต ได้แก่ โครงการอาทิตย์ โครงการซอติก้า และโครงการบงกช ในขณะที่มีการรับรู้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียและโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์
2) หนีสิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 10,742 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 323,332 ล้านบาท) โดยมีหนี้สินที่มีดอกเบี้ย จานวน 4,229 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งหนี้สินรวม
เพิ่มขึ้นจ านวน 889 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 9,853 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 323,332 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลมาจาก
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2.1) หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและภาษีเงินได้ค้างจ่าย โดยมีจานวนเพิ่มขึ้น 247 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จาก
2.1.1) ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจากการจัดประเภท
รายการของหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จานวน 700 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ านวน 50 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ที่ ถึ งก าหนดช าระภายในหนึ่ งปี จ ากหนี้สิ น ไม่ห มุน เวีย นมาเป็ น หนี้สิ น
หมุนเวียนสุทธิกับการจ่ายชาระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาทจานวน 11,700 ล้านบาท เทียบเท่า 360 ล้านดอลลาร์ สรอ.
2.1.2) ภาษี เ งิน ได้ค้างจ่ายลดลงส่วนใหญ่เ นื่องจากภาษี เ งิน ได้ปิ โตรเลีย มของ
ปี 2557 มีจานวนที่ลดลง
2.1.3) หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงส่วนใหญ่จากเจ้าหนี้อื่นของโครงการร่วมทุนที่ลดลง
2.1.4) ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจากการจัด
ประเภทรายการของหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จานวน 700 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปีจากหนี้สินไม่หมุนเวียนมาเป็นหนี้สินหมุนเวีย นสุทธิกับการจ่ายชาระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาทจานวน
11,700 ล้านบาท เทียบเท่า 360 ล้านดอลลาร์ สรอ.
2.2) หนี้สินไม่หมุน เวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย หุ้นกู้และเงิน กู้ยืมจากสถาบั นการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต โดยมีจานวนเพิ่มขึ้น 642
ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก
2.2.1) ประมาณการหนี้ สิน ค่ารื้ อถอนอุ ป กรณ์ก ารผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคา
ประเมินค่ารื้อถอนที่เพิ่มสูงขึ้นและโครงการต่าง ๆ มีการติดตั้งอุปกรณ์การผลิตและเจาะหลุมผลิตมากขึ้น
2.2.2) หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีของโครงการแคนาดา ออยส์ แซนด์ เคเคดี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์)
ที่ลดลง จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี (อันเป็นผล
เนื่องมาจากสัญญา PURA) ขณะที่หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อหุ้นบริษัทย่อย
ของบริษัท Hess Corporation
2.2.3) หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจากการจัดประเภทรายการ
หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จานวน 700 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน
50 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่มีกาหนดชาระภายในหนึ่งปีไปแสดงอยู่ในหนี้สินหมุนเวียน (ส่วนของหนี้สินระยะยาว
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี) ในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิท ธิ
จานวน 19,600 ล้านบาท หรือประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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สาหรับหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 4,229 ล้านดอลลาร์ สรอ. นั้น
มีต้นทุนเงินกู้ถัวเฉลี่ยร้อยละ 4.14 และมีอายุเงินกู้ถัวเฉลี่ย 7.05 ปี โดยอยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.
ที่ร้อยละ 90 และอยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาร้อยละ 10 ซึ่งสอดคล้องกับสินทรัพย์และรายได้
ของบริษัทที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และบางส่วนอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา
เพื่อรองรับการดาเนินงานของโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ในประเทศแคนาดา สาหรับสัดส่วนของอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ต่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ที่ร้อยละ 77 ต่อ 23
3)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุน้ รวม 12,548 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 413,620 ล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่มีลักษณะ
คล้ายทุน กาไรสะสม และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมีจานวนเพิ่มขึ้น 829 ล้านดอลลาร์ สรอ.
จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 11,719 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 384,536 ล้าน
บาท) สาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 2 ปี 2557 มีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเพิ่มเติมจานวน
1,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. และกาไรสุทธิสาหรับปี 2557 จานวน 677 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่เงินปันผลจ่าย
สาหรับผลการดาเนินงานสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 จานวน 736 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.
14.2.4 กระแสเงินสด
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

แหล่งที่มำของเงินทุน
รับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้
รับสุทธิจาก KKD Swap

6,319

แหล่งที่ใ ้ไปของเงินทุน

1,601
388

รับสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

4,330

งวดสิบสองเดือน ปี
Source

4,740
813
610
736

ซื้อ Hess
จ่ายในกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล

2,581

จ่ายสุทธิในการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์

2557Use

1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด จานวน 3,936 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 1,579 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่
31 ธัน วาคม 2556 ซึ่ งมีเ งิน สดและรายการเที ย บเท่าเงิน สด จ านวน 2,357 ล้า นดอลลาร์ สรอ. โดย
แหล่งที่มาของเงินทุนจานวน 6,319 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจาก
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1.1) เงิน สดรับ สุท ธิจากกิ จกรรมดาเนิน งานซึ่งเป็ นผลสุทธิจ ากเงินสดรับ จาก
รายได้จากการขายสุทธิกับเงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้
1.2) เงิน สดรับสุท ธิจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ
แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์)
1.3)
2)

เงินสดรับจากการออกหุน้ กูด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน และหุ้นกู้สกุลเงินบาท

แหล่งใช้ไปของเงินทุนจานวน 4,740 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็น

2.1) เงิน สดสุท ธิใ ช้ ไปในการลงทุ น เพิ่ มในสิน ทรัพย์ เ พื่อการส ารวจและผลิ ต
ปิโตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งส่วนใหญ่เ ป็นการลงทุนในโครงการซอติก้า โครงการอาทิตย์ และ
โครงการบงกช
2.2) เงินปันผลจ่ายสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2556
และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557
2.3)

เงินสดใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงินซึ่งส่วนใหญ่เป็นการชาระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาท

2.4)

เงินสดจ่ายในการเข้าซื้อหุ้นบริษัทย่อยของบริษัท Hess Corporation

และการจ่ายดอกเบี้ย
14.2.5 อัตรำส่วนทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
2557
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้
อัตรากาไรสุทธิ
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA

2556
(ปรับปรุงใหม่)
69
6
8

71
16
25

0.34
0.80

0.34
0.78

หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

=

อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA

=
=
=
=

อัตราส่วนกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้จากการ
ขายรวมรายได้จากการบริการค่าผ่านท่อ
กาไรสุทธิต่อรายได้รวม
กาไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา
ส่วนที่ 3 หน้า 15

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

14.3 ควำมคืบหน้ำโครงกำรที่สำคัญ
สาหรับปี 2557 ปตท.สผ. มีโครงการและดาเนินกิจกรรมทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รวม
ทั้งสิ้น 43 โครงการ ใน 11 ประเทศ โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
14.3.1) โครงกำรในประเทศไทย
ปตท.สผ. มี โครงการในประเทศ จ านวน 17 โครงการ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โครงกำรที่
ดำเนินกำรผลิตแล้ว (Producing Phase) ทั้งในอ่าวไทยและบนบก โดยปี 2557 สามารถดาเนินการผลิต
ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทย นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ขยายฐาน
การผลิตในประเทศไทยโดยการเข้าซื้อบริษัทในเครือของ Hess Corporation ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งถือสัดส่วนในโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยประกอบด้วยโครงการคอนแทร็ค 4 ตั้งอยู่บริเวณ
อ่าวไทยในสัดส่วนร้อยละ 15 และโครงการสินภูฮ่อมตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสัดส่วนร้อยละ 35
ส ำหรั บ โครงกำรที่ อยู่ ร ะหว่ำ งกำรส ำรวจ (Exploration Phase) ในปี 2557
ปตท.สผ. ได้ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ เช่น โครงการบี 6/27 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย โครงการได้เสร็จสิ้นการ
เจาะหลุมสารวจ NKW-N01 โดยไม่พบศัก ยภาพเชิงพาณิช ย์ ปั จ จุบั น โครงการอยู่ ระหว่างการดาเนิ น
การศึกษาธรณีวิทยาปิโตรเลียม
14.3.2) โครงกำรในเอเ ียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มี โ ครงการในภู มิ ภ าคนี้ จ านวน 15 โครงการ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นเมี ย นมาร์
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (“เวียดนาม”) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (“อินโดนีเซีย”)
สาหรับโครงกำรที่ดำเนินกำรผลิต แล้ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้ดาเนิน
กิจกรรมที่สาคัญ เช่น โครงกำรซอติก้ำ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะ ได้เริ่มส่งก๊าซธรรมชาติ
ให้กับทางหน่วยงานรัฐบาลที่กากับดูแลกิจการการสารวจและผลิตปิโตรเลียมของเมียนมาร์ (Myanma Oil
and Gas Enterprise หรือ MOGE) เพื่อใช้ภายในประเทศเมียนมาร์ใ นเดือนมีนาคม และเริ่มส่งก๊าซ
ธรรมชาติให้แก่ ปตท. เพื่อใช้ภายในประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยโครงการสามารถรักษา
ปริมาณการผลิตได้ ค งที่และตามเป้ าหมาย ซึ่งปริมาณการขายรวมโดยเฉลี่ย อยู่ ที่ป ระมาณ 310 ล้า น
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 47,950 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) นอกจากนี้ โครงการอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับการผลิต สาหรับแผนในการเพิ่มปริมาณสารองปิโตรเลียม
และรักษาระดับการผลิตในระยะยาว โครงการอยู่ระหว่างการเจาะหลุมประเมินผล จานวนประมาณ 10 หลุม
โดยได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ไตรมาส 3 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2558
โครงกำรเวี ย ดนำม 16-1 ตั้ง อยู่ น อกชายฝั่ งทะเลทางทิศตะวั น ออกเฉีย งใต้ของ
ประเทศเวียดนาม โครงการประสบความสาเร็จในการเจาะหลุมประเมินผลในบริเวณ H5 ซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้
ของแหล่งเทจั๊กจั๋ง (Te GIac Trang Field หรือ TGT) เพื่อรักษาระดับการผลิต และได้เตรียมการติดตั้งแท่นผลิต
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เพื่อรองรับการผลิตจากพื้นที่ดังกล่าว โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ภายในปี 2558 ทั้งนี้ ในปี 2557 โครงการ
มีปริมาณการขายน้ามันดิบเฉลี่ย 34,000 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 22 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 5,500 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
สาหรับโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรสำรวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ดาเนิน
กิจกรรมที่สาคัญ เช่น โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 3 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะ ปัจจุบันโครงการ
อยู่ในระหว่างการเจาะหลุมประเมินผลเพิ่มเติม จานวน 6 หลุม ตามแผนงานที่วางไว้ โดยได้เริ่มดาเนินการ
ตั้งแต่ไตรมาส 3 ที่ผ่านมา คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในครึ่งปีแรกของปี 2558
โครงกำรเมียนมำร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 ซึ่งเป็นโครงการบนบก ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ
Central Myanmar Basin ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาและเจาะหลุม
สารวจหลุมแรก จากแผนการเจาะหลุมสารวจทั้งสิ้นจานวน 4 หลุม
โครงกำรเมียนมำร์ เอ็มโอจีอี 3 ซึ่งเป็นโครงการบนบก ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ Central
Myanmar Basin บริษัทมีสัดส่วนในการร่วมทุนร้อยละ 85 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
บริษัท PTTEP South Asia Limited หรือ PTTEP SA (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ได้ลงนามในสัญญา
แบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) กับ MOGE เพื่อรับสิทธิในการดาเนินการสารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในแปลงดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment หรือ EIA) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2558
14.3.3) โครงกำรในออสตรำเลเ ีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จานวน 1 โครงการ คือ โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเ ีย
ซึ่งตั้งอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบด้วย 15 แปลงสัมปทาน
สาหรับแหล่ งที่ด ำเนินกำรผลิต แล้ว (Producing Phase) คื อ แหล่ งมอนทำรำ
(Montara) ปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยในปี 2557 อยู่ ที่ประมาณ 18,000 บาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ ในส่วนการ
ดาเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยนั้น นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จนถึ งสิ้นปี 2557
บริษัทได้รับค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 244 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาหรับการเรียกร้องค่าชดเชยจากเหตุการณ์
น้ามันรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราโดยรัฐบาลอินโดนีเซียนั้น บริษัทพร้อมเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยยึด
หลักการที่จะพิสูจน์หลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป
สาหรับแหล่งที่อยู่ระหว่ำงกำรสำรวจ (Exploration Phase) ในปี 2557 ปตท.สผ. ได้
ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ เช่น แหล่ง Cash Maple ในปี 2557 ได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมสารวจ Maple-East
โดยไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ พร้อมทั้งการ
ออกแบบทางด้านวิศวกรรมการผลิต รวมถึงวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพาณิชย์และทางเลือกในการพัฒนาแหล่ง
ดังกล่าว
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14.3.4) โครงกำรในทวีปอเมริกำ
โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ (เดิมชื่อ โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี )
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้เสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน
Partnership Units Redemption Agreement (PURA) ร่วมกับบริษัท Statoil Canada Limited (SCL)
ส่งผลให้บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จากัด (PTTEP CA) ถือสัดส่วนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการในแหล่ง
Thornbury, Hangingstone และ South Leismer พร้อมทั้งได้รับเงินสดประมาณ 419 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปัจจุบัน
โครงการอยู่ระหว่างการเจาะสารวจ Winter Delineation Campaign (WDC) และศึกษาแนวทางในการพัฒนา
(Development Plan) ซึ่งรวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น (Pre-FEED) สาหรับโครงการ Thornbury Phase 1
สาหรับในประเทศบราซิล เดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัท PTTEP Brazil Investments
in Oil and Gas Exploration and Production Limitada (PTTEP BL) บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้เข้าร่วมทุน
สัดส่วนร้อยละ 25 ในโครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1 ซึ่งประกอบด้วยแปลงสารวจ BAR-M-215, BAR-M-217,
BAR-M-252 และ BAR-M-254 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศ และ
ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลในเดือนสิงหาคม โครงการได้ดาเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อ
เตรียมการสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ โดยคาดว่าจะเริ่มดาเนินการในไตรมาส 2 ปี 2558
นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน PTTEP BL ได้เข้าร่วมทุนสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงกำรบรำซิล
บีเอ็ม อีเอส 23 ซึ่งประกอบด้วยแปลงสารวจ BM-ES-23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่ง
ทางตะวัน ออกของบราซิล และได้ รับ อนุมัติจ ากรัฐ บาลในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในปี 2557
โครงการได้มีการเจาะหลุมสารวจและประเมินผล จานวน 2 หลุม โดยพบน้ามันดิบจานวน 1 หลุม สาหรับปี 2558
โครงการมีแผนการเจาะสารวจเพิ่มเติมจานวน 2 หลุม
14.3.5) โครงกำรในแอฟริกำและตะวันออกกลำง
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จ านวน 7 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ ใ นรัฐ สุลต่านโอมาน
สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนแอลจีเ รีย (“แอลจีเ รีย ”) สาธารณรัฐ โมซัมบิ ก (“โมซัมบิ ก ”) และ
สาธารณรัฐเคนยา (“เคนยา”)
สาหรับโครงกำรที่อยู่ ระหว่ำงกำรพัฒนำ (Development Phase) ปตท.สผ. ได้ดาเนิน
กิจกรรมที่สาคัญในโครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซึ่งตั้งอยู่บนบก ทางทิศตะวันออกของประเทศ
แอลจีเรีย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างกระบวนการผลิตและระบบท่อขนส่ง โดยคาดว่าจะสามารถเริ่ม
การผลิตได้ภายในครึ่งปีหลังของปี 2558 ด้วยกาลังการผลิตประมาณ 20,000 บาร์เรลต่อวัน
สาหรับโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรสำรวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ดาเนินการ
สารวจในโครงกำรแอลจีเรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ ซึ่งตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย
ปัจ จุบัน โครงการอยู่ ระหว่างการสารวจระยะเวลาที่ 2 (Second Drilling campaign) โดยในปี 2557
โครงการได้ดาเนินการสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบสองมิติและแบบสามมิติ และมีแผนเจาะหลุมสารวจและ
หลุมประเมินผลทั้งสิ้น 5 หลุม โดยได้เริ่มดาเนินการเจาะหลุมสารวจและหลุมประเมินผลแล้วในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา
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โครงกำรโมซัมบิก โรวูม่ำ ออฟ อร์ แอเรีย วัน ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่
ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของโมซัมบิก โครงการมีแผนการเจาะหลุมสารวจและประเมินทั้งสิ้นจานวน 6 หลุม เพื่อ
ค้นหาและประเมินศั กยภาพเพิ่มเติม ในปี 2557 โครงการได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมสารวจและประเมิน
จานวน 5 หลุม โดยหลุมสารวจ Tubarao Tigre-1 ประสบความสาเร็จในการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม
ทั้งนี้ โครงการได้เริ่มดาเนินการเจาะหลุมประเมิน Tubarao Tigre-2 ในไตรมาส 4 ปี 2557 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 1 ปี 2558 ในส่วนของการพัฒนาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โครงการได้ดาเนินการตาม
แผนการพัฒนาทางวิศวกรรมพื้นที่ก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Engineering and Construction
Development) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการคาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตและขาย LNG ครัง้ แรกได้ในปี 2562
โครงกำรโมซัมบิก โรวูมำ ออน อร์ ตั้งอยู่บนบกทางทิศเหนือของประเทศโมซัมบิก
โครงการมีแผนการเจาะหลุมสารวจจานวน 2 หลุม ในปี 2557 โครงการได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมสารวจ
จานวน 1 หลุม คือ Tembo-1 ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินผลศักยภาพเชิงพาณิชย์ โครงการได้เริ่มดาเนินการ
เจาะหลุมสารวจ Kifaru-1 ตั้งแต่ในปลายปี 2557 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2558
โครงกำรเคนยำ แอล 10 เอ ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งของประเทศเคนยา โครงการได้เสร็จ
สิ้นการเจาะหลุมสารวจ Sunbird-1 โดยไม่พบศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาผลที่
ได้จากการเจาะหลุมดังกล่าว เพื่อที่จะนาผลของการสารวจไปใช้ประโยชน์ทางธรณีวิทยาต่อไป
โครงกำรเคนยำ แอล 5, แอล 7, แอล 11 เอ, แอล 11 บี และ แอล 12 โครงการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ เพื่อกาหนดตาแหน่งการเจาะหลุม
สารวจจานวน 1 หลุม โดยมีแผนในการเจาะหลุมดังกล่าวในปี 2558
14.3.6) ด้ำนกำรบริหำรกำรลงทุน (Portfolio Management)
ปตท.สผ. ได้จัด ให้มีการบริหารการลงทุน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การลงทุนมีความ
เหมาะสมทั้ งในด้ า นการสร้า งมูล ค่ า เพิ่ม ให้ แก่ โ ครงการและการบริห ารความเสี่ย ง อี ก ทั้ง ยั ง สามารถ
ดาเนินงานได้ตามเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว ปตท.สผ. มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบใน
การลงทุนอย่างสม่าเสมอและทันต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึ้น
เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งมีการทบทวนกลุ่มประเทศเป้าหมาย (Focused
countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุ่มประเทศตามศักยภาพและความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
ทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ศักยภาพทางปิโตรเลียม ปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ การแบ่งผลประโยชน์กับภาครัฐ ความเสี่ยงทั้งด้านการเมืองและการดาเนินธุรกิจ รวมทั้ง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
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ในปี 2557 ปตท.สผ. ได้มีการดาเนินการบริหารการลงทุนที่สาคัญ คือ
1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์) เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารแผนการลงทุนและได้
ผลตอบแทนจากการดาเนินงานในระดับที่น่าพอใจภายใต้สภาพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบัน
2) การเข้าซื้อบริษัทในเครือของบริษัท Hess Corporation ที่ถือสัดส่วนในโครงการผลิต
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและบนบกตามที่กล่าวแล้วข้างต้น เพื่อเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของ
ปตท.สผ. ที่เน้นการแสวงหาสินทรัพย์ที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตแล้ว (Producing Asset) ซึ่งสามารถเพิ่ม
รายได้ อัตราการเติบโตของปริมาณการผลิตและปริมาณสารองปิโตรเลียมให้กับบริษัทได้ทันที และเป็นการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานการผลิตในประเทศไทย
3) การลงนามสัญญาแบ่ งปัน ผลผลิตโครงการเมีย นมาร์ เอ็มโอจีอี 3 เพื่อต่อยอด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และขยายการลงทุนต่อเนื่องในเมียนมาร์
4) การเข้าซื้อสัดส่วนในโครงการบารารินเนีย ส์ เอพี 1 และโครงการบราซิล บี เอ็ม
อีเอส 23 ในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นก้าวแรกของ ปตท.สผ. ที่จะเข้าสู่ประเทศบราซิลซึ่งเป็นบริเวณหนึ่งที่มี
ศักยภาพปิโตรเลียมสูง
อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ปตท.สผ. มีการคืนสิทธิในแปลงสัมปทานแอล 21/48 ในประเทศ
ไทย โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ ซาการี โครงการนิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์ แปลงแอล 10 บี ของโครงการเคนยา
รวมทั้งแปลงเอซี/พี 4 ( AC/P4) ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู โครงการ
อินโดนีเซีย ซาดัง โครงการเอ 4/48 และเอ 5/48 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก
รัฐบาลออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตามลาดับ
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14.4 ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ปตท.สผ. มีกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน และเป้าหมายระยะยาวเพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้ปรัช ญาหลัก 3 ด้าน คื อ ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2557 ปตท.สผ. ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ใน
กลุ่มบริษัทน้ามันและก๊าซของโลกเป็นครั้งแรก ซึ่ง DJSI เป็นดัชนีในระดับโลกที่ใช้วัดประสิทธิผลการดาเนิน
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษั ทชั้นนา นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้รับการรับรองเ ป็ น
สมาชิก แนวร่วมปฏิบั ติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจ ริต ตามโครงการแนวร่วมปฏิบั ติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดย ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 78 บริษัทที่ได้รับการรับรองว่าเป็นองค์กร
ที่มีระบบบริหารจัดการที่ต่อต้านการทุจริต จากบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการมากกว่า 360 บริษัท
สาหรับการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกิจกรรมที่สาคัญในปี 2557 สามารถ
สรุปได้ตามปรัชญาหลัก 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
14.4.1) ด้ำนธุรกิจ
ในส่วนของการบริหารธุรกิจ ปตท.สผ. ยึดหลักในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทาง
ธุรกิ จ ประกอบไปด้ วยเป้าหมายในเชิงกลยุ ทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ การเติบโตด้านการผลิต (Big) เสริมสร้าง
ปริมาณสารอง (Long) และรักษาผลตอบแทนจากการลงทุน (Strong) ซึ่งบริษัทได้ดาเนินงานและบริหาร
การลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ตามรายละเอียดที่กล่าวถึงภายใต้หัวข้อ “ความคืบหน้าโครงการ
ที่สาคัญ” รวมถึงได้มีการติดตามและบริหารจัดการด้านโครงสร้างเงินทุน และเตรียมความพร้อมด้านสภาพคล่อง
เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจภายใต้ภาวะตลาดผันผวน
สาหรับการจัดการด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ปตท.สผ. มุ่งมั่นในการพัฒนาการเติบโต
ด้านเทคโนโลยีในการสารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการปลูกฝังวัฒนธรรมในการจัดการองค์ความรู้ใน
บริษัท โดยมีกิจกรรมที่สาคัญดังต่อไปนี้
1) การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี ปตท.สผ. (PTTEP Technology Center) เพื่อศึกษา วิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีในการสารวจและผลิตปิโตรเลียมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development Steering Committee) เพื่อกากับดูแลการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ของบริษัท
2)

การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทัง้ ในและต่างประเทศผ่านความร่วมมือ

วิจัยต่าง ๆ เช่น
- ความร่วมมือกับบริษัทวิจัย KJT Enterprises สหรัฐอเมริกา ในการพัฒนา
Electromagnetic Imaging เพื่อช่วยเรื่องความชัดเจนของภาพชั้นหินกั กเก็บ ปิโตรเลียม และลัก ษณะ
ธรณีวิทยาใต้ดิน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งปิโตรเลียมได้แม่นยาขึ้น
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- ความร่วมมือกั บ บริษั ท Hitachi Zosen ซึ่งเป็ น บริษั ท วิศวกรรมในญี่ปุ่ น
ในการพัฒนา CO2 Conversion to Methane ที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นการ
จัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อวิจัย
และพัฒนายานยนต์ใต้ น้าแบบบังคับมือ (Remotely Operated Vehicle หรือ ROV) และยานยนต์ใต้น้า
อัตโนมัติ (Autonomous Underwater Vehicle หรือ AUV) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม รวมถึง
ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศ
14.4.2) ด้ำนสังคม
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ด้วยการคานึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งในพื้นที่ปฏิบัติการและสังคมโดยรวม โดยในปี 2557 มีกิจกรรมที่สาคัญดังต่อไปนี้
1) โครงการ PTTEP TEENERGY CAMP สาหรับเยาวชนจากทุกภูมิภาค ให้เรียนรู้
กิจกรรมรู้รักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ เพื่อปลูกฝังจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. ยังตระหนักถึงความสาคัญ
ของชุมชนท้องถิ่นที่จะช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
2) โครงการหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เช่น หลักสูตรท้องถิ่นเสือโคร่งศึกษา สาหรับโรงเรียนรอบผืนป่า ห้วยขาแข้ง และหลักสูตร
ท้องถิ่นทะเลสาบสงขลาเพื่อการอนุรักษ์โลมาอิรวดี สาหรับโรงเรียน 14 แห่งในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลาตอนบน
3) กิจกรรม PTTEP GREEN UP เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารและพนักงาน โดยในปี 2557 มีจานวนผู้บริ หารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 2,436 คน
4) โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักปูคืนสู่ธรรมชาติในจังหวัดสงขลา โดยร่วมกั บกลุ่ม
ประมงพื้นบ้าน และสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง พัฒนาความรู้การเพาะฟักพันธุ์ลูกปูคืนสู่ธรรมชาติ
5) โครงการทุนการศึก ษาในพื้นที่ปฏิ บั ติการ เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี พิษ ณุโลก และ
กาแพงเพชร โดยในปี 2557 ได้สนับสนุนไปกว่า 1,000 ทุนการศึกษา
6) โครงการเพื่อชุมชนและสังคมในเมียนมาร์ โดยดาเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การศึกษา ด้านสุขอนามัย และด้านการพัฒนาชุมชน เช่น โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แ ก่นักเรียนจน
สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการโรงเรียนอนามัยห่างไกลพยาธิ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
โครงการน้าดื่มสะอาด โครงการห้องสุขาถูกหลักสุขอนามัย และโครงการไฟฟ้าเพื่อชุมชน
7) โครงการเพื่อสังคมในประเทศอินโดนีเซีย ปตท.สผ. ได้มีการริเริ่มโครงการ SIOLA
(ศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน) ศูนย์สุขภาพ PTTEP LKC DD และทุนการศึกษา PTTEP-Beastudi Etos
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14.4.3) ด้ำนสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. มีระบบการบริห ารจัดการสิ่งแวดล้อมครอบคลุมตลอดวัฏจัก รของโครงการ
ภายใต้ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security,
Health and Environment Management System หรือ SSHE MS) ในปี 2557 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มี
การบาดเจ็บ จนถึ งขั้น หยุ ดงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่ากับ 0.22 และอัตราการเกิ ดอุบั ติเ หตุที่มีก าร
บาดเจ็บทั้งหมด (TRIR) เท่ากับ 1.30 ซึ่งทั้ง LTIF และ TRIR ต่างอยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบกับ
บริษัทสมาชิกอื่น ๆ ในสมาคมผู้ผลิตน้ามันและก๊าซนานาชาติ หรือ IOGP
นอกจากนี้ ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตั้งเป้าหมายที่
จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัทให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เปรียบเทียบกับ
ปีฐานในปี 2555 โดยในปี 2557 ปตท.สผ. สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับ
ปี 2555 สาหรับกิจกรรมที่สาคัญมีดังต่อไปนี้
1) โครงการปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน 200,000 ไร่ ตั้งแต่ปี 2556 - 2563 ร่วมกับกรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2) โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตั้งอยู่ในอาเภอบางกะเจ้า
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศธรรมชาติ และถือเป็นป่าใจกลางเมือง ตามแนวพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพิ่มเติมสิ่งอานวย
ความสะดวก พร้อมทั้งจัดทาจุดบริการห้องเรียนธรรมชาติสาหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
3) โครงการ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ในสาขา
การปลูกป่าที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจขึ้นในประเทศ ซึ่งจะช่วยลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจนและช่วยดูดซับมลพิษในอากาศ
นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น การบันทึก ความร่วมมือทาง
วิชาการกับศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อร่วมกันพัฒนายานยนต์ใต้น้าควบคุมระยะไกล (Remotely Operated Vehicle หรือ ROV) สาหรับใช้ใน
การสารวจและการวิจัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล โดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มี
การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
14.5 แนวโน้มภำพรวมธุรกิจปี 2558
จากแผนงานในปี 2558 บริษัทคาดว่าปริมาณการขายจะเติบโตโดยรวมที่ประมาณร้อยละ 6
เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ปริมาณขายก๊าซธรรมชาติเต็มปีของโครงการซอติก้า ซึ่ง
เริ่มผลิตในปี 2557 การเข้าซื้อกิจการ Hess Thailand ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 และการเริ่มผลิตน้ามัน
จากโครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ภายในครึ่งปีหลังของปี 2558
ส่วนที่ 3 หน้า 23

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

สาหรับแนวโน้มราคาน้ามันดิบซึ่งเป็นหนึง่ ในปัจจัยสาคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษัท ปตท.สผ. มองว่ายังคงมีความผันผวนอย่างมากในปี 2558 โดยในช่วงครึ่งปีแรก มีปัจจัยลบมาจาก
ปริมาณน้ามันดิบโลกที่ยังคงมีมากเกินความต้องการอยู่ประมาณ 1.5 – 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน และในส่วนของ
กลุ่มโอเปกยังไม่มีสัญญาณว่าจะปรับลดกาลังการผลิตน้ามัน ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าราคาน้ามันจะ
ยังคงอยู่ในระดับต่าในช่วงครึ่งแรกของปี
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังอาจมีปัจจัยบวกจากอุปทานน้ามันดิบในตลาดโลกที่คาดว่า
จะเติบ โตช้าลง จากการที่บ ริษั ท สารวจและผลิตน้ามัน ต่าง ๆ ได้มีก ารปรับ ลดหรือชะลอการลงทุน ให้
สอดคล้องกับราคาน้ามันที่เปลี่ยนแปลงไป สาหรับด้านอุปสงค์น้ามันในตลาดโลก กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2557
ที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 3.3 ประกอบกับราคาน้ามันทีป่ รับตัวลดลงทาให้กาลังซื้อของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น ทั้งสอง
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้อุปสงค์ในอนาคตมีโอกาสจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังคงมีปัจจัยต่าง ๆ
ที่ต้องจับตามอง ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ามันในปี 2558 เช่น ปัจจัยทางด้านการเมือง จากสถานการณ์
ความไม่สงบในแอฟริกา เช่น ลิเ บียที่ยังคงความรุนแรงขึ้น ปัจจัยเรื่องการเจรจาด้านนิวเคลียร์ระหว่าง
อิหร่านและ 6 ชาติมหาอานาจ โดยหากสามารถบรรลุข้อตกลงได้ก็จะทาให้อิหร่านสามารถกลับมาส่งออก
น้ามันดิบได้อีกครั้ง
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดการณ์ว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม
การฟื้นตัวอาจต่ากว่าประมาณการเดิม เป็นผลจากระดับการใช้จ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาระหนี้สิน
ครัวเรือน รวมถึงการส่งออกซึ่งได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวช้าของประเทศคู่ค้าในกลุ่มยูโร ประเทศญี่ปุ่น
และเอเชีย อย่างไรก็ดี คาดว่าการท่องเที่ยวจะเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญในปี 2558 และมีแนวโน้มที่ภาครัฐ
จะสามารถเร่งการใช้จ่ายและภาคเอกชนจะฟื้น ตัวได้ดีขึ้น รวมทั้งผลจากราคาพลังงานที่ลดลงจะช่วย
สนับสนุนการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชนให้ดีขึ้น ซึ่งจะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้
ประมาณร้อยละ 4.0 ส่งผลให้คาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้พลังงานในประเทศสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557
ส าหรั บ ผลกระทบจากแนวโน้ ม สภาวะราคาน้ ามั น ตกต่ าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน ปี 2558
ผลิตภัณฑ์หลักของ ปตท.สผ. ยังคงเป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้รับผลกระทบจากราคาน้ามันที่
ปรับตัวลงมาตั้งแต่ปลายปี 2557 อย่างไรก็ดี เป็นการปรับลดที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับการปรับตัวลงของ
ราคาน้ามัน ในส่วนของน้ามันและคอนเดนเสท บริษัทยังคงนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาน้ามัน โดยการทาอนุพันธ์ประกันความเสี่ยงราคาน้ามันสาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่ม
บริษัท โดยใช้ราคาน้ามันดิบเบรนท์เป็นราคาอ้างอิง
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ปตท.สผ. มีการติดตามความคืบหน้าของภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อราคาน้ามันอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวน ผ่านการบริหารจัดการทาง
การเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ ปตท.สผ. มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นค่อนข้างต่า และมีสภาพคล่องสูง โดยมีเงินสดในมือ ณ สิ้นปี 2557 ประมาณ 4 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้จัดทาแผนจาลองสถานการณ์ราคาน้ามันดิบที่ระดับราคาต่าง ๆ และ
สร้างแผนรองรับเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะได้รับหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น โดย ปตท.สผ. ได้ปรับเปลี่ยน
แผนกลยุ ท ธ์และแผนด าเนิน งาน เพื่อให้มีความยื ดหยุ่ น ในการดาเนิน ธุรกิจ และการลงทุน โดยการจัด
เรียงลาดับความสาคัญของการใช้เงินลงทุนดังนี้
 โครงการที่มีการผลิตอยู่แล้ว จะดาเนินต่อไปเพื่อรักษาระดับการผลิต ไม่ให้กระทบ
ต่อความต้องการใช้ปิโตรเลียมในประเทศ
 โครงการที่อยู่ในขั้นพัฒนา มีการประเมินและปรับแผนการลงทุนให้มีความยื ดหยุ่น
ตามสถานการณ์ราคาน้ามัน
 โครงการที่อยู่ในขั้นสารวจ จะชะลอการดาเนินงานในโครงการมีความเสี่ยงสูงและไม่
มีภาระผูกพันออกไปก่อน
นอกจากนี้ บริษทั ยังจัดทาแผนงาน SAVE…to be SAFE เพื่อลดต้นทุนการดาเนินธุรกิจทั้ง
ในระยะสัน้ และระยะยาวและเสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้จา่ ยอย่างประหยัด มีเหตุผลเหมาะสม และตาม
ความจาเป็น
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
บริษั ทได้ สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบั บ นี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงิน ที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีได้แสดง
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่
เป็นสาระสาคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว
(3) บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี และควบคุ ม ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
ระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงาน
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานว่ า เอกสารทั้ ง หมดเป็ น เอกสารชุ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ รอง
ความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางประณต ติราศัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางประณต ติราศัย กากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

ผู้รับมอบอานาจ

นางประณต ติราศัย

ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่,
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
เทวินทร์ วงศ์วานิช
ผูกพันบริษทั
_______________________

เลขานุการบริษทั

ประณต ติราศัย
_______________________
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เอกสำรแนบ 1: รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท
1.

คณะกรรมกำร ปตท.สผ.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีกรรมการจานวนทั้งสิ้น 14 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการปัจจุบนั จานวน 14 คน และกรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ง
ระหว่างปี 2557 จานวน 8 คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
1) นำยปรัชญำ ภิญญำวัธน์
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
28 มีนาคม 2555

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
(ปี)
กำรอบรม
ในบริษัท
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
(%)
ผู้บริหำร
63 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
0.00038%
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
(15,000 หุ้น)
2554 – เม.ย. 2557  กรรมการ
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
(วิศวกรรมโยธา) University of
จากัด (มหาชน)
Texas at Austin สหรัฐอเมริกา
2547 – 2556
 กรรมการ
 บริษัท ไทยลู้บเบส จากัด (มหาชน)
2548 – 2556
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
 กรรมการ
 บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จากัด
(วิศวกรรมโยธา) Stanford
(มหาชน)
University สหรัฐอเมริกา
2552 – 2554
 กรรมการ
 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
2551 – 2554
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
(วิศวกรรมโยธา)
ปฏิบัติการธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปิโตรเลียมขั้นปลาย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
และรองกรรมการ
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
ผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจน้ามัน
 Chairman Forum: “Clean
Business: What is the Chairman
2550 – 2554
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น
Role?” 1/2014
จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 หน้า 1
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

 หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) 35/2014
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 14/2002

2549 – 2554
2548 – 2554

กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) รุ่นที่ 15
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 1/2555
สถาบันวิทยาการพลังงาน

2554 – ปัจจุบัน
2549 – 2555
2547 – 2555
องค์กรอื่น
ไม่มี

ตำแหน่ง
 กรรมการ
 กรรมการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
 บริษัท ปตท. เคมิคอล จากัด
(มหาชน)

บริษัทอื่น
 ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด
 กรรมการ
 บริษัท ไทยพาราไซลีน จากัด
 ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที โพลีเอทีลีน จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 2
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

2) นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเคมี) Tokyo Institution

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 ธันวาคม 2554

of Technology ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ก.ย. 2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
2556 – ส.ค. 2557  กรรมการ
 บริษัทพีทีที โกลบอลเคมิคอลจากัด(มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเคมี) Tokyo Institution
of Technology ประเทศญี่ปุ่น
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
2552 – 2556

 กรรมการ
 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
มิ.ย. – ก.ย. 2554  ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและ

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม

ก๊าซธรรมชาติและ

สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

รักษาการกรรมการ

 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 51/2004

ผู้จัดการใหญ่

 หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 24/2004
 หลักสูตร Finance for
Non-Finance Director (FND)
14/2004

2552 – 2554

 รองกรรมการ
 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน
Secondment
ในตาแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
เอกสารแนบ 1 หน้า 3
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
กำรอบรมอื่นๆ
 PTT Executive Leadership
Program, GE Crotonville,
สหรัฐอเมริกา
 NIDA Executive Leadership
Program 2007, Wharton
University of Pennsylvania

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

บริษัทอื่น
พ.ค. – ก.ย. 2554  ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด
2549 – 2554
 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด
 กรรมการ
มิ.ย. – ก.ย. 2554  ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด
2552 – 2554
 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด
 กรรมการ
2551 – 2552
 รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด
ใหญ่ หน่วยธุรกิจ

สหรัฐอเมริกา
 Industrial Liaison Program (ILP)
2005, Massachusetts Institute
of Technology สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
การค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)

ตำแหน่ง

ปิโตรเคมีและการกลั่น
ปตท. ปฏิบัติงาน
Secondment ใน
ตาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
2551 – 2552

 รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด
ใหญ่ หน่วยธุรกิจ
ปิโตรเคมีและการกลั่น
ปตท. ปฏิบัติงาน
Secondment ใน

ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22

ตาแหน่ง

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

กรรมการผู้จัดการ
เอกสารแนบ 1 หน้า 4

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตร "การกากับดูแลกิจการสาหรับ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน" รุ่นที่ 7
สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 1/2555

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

องค์กรอื่น
ก.ย. 2557 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา
ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ

 มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือก
แห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ
ภาคสังคม
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

2556 – ปัจจุบัน

 ที่ปรึกษา

สถาบันวิทยาการพลังงาน

2555 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน

 กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 กรรมการ
 อุปนายก
 ที่ปรึกษา
 คณะที่ปรึกษา

 คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ
พัฒนาอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรม







 กรรมการนักธุรกิจ 
เพื่อสิ่งแวดล้อมไทย

ชีวการแพทย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

3) นำยจักรกฤศฏิ์ พำรำพันธกุล

55

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Angelo State University,

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม 2554

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

Texas สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555 – ปัจจุบัน

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม

 ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
 ประธานกรรมการ  บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน
จากัด (มหาชน)

สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) 5/2005

2551 – พ.ย. 2557  ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ

 หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) 8/2004

บริษัทอื่น

กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19
สานักงานศาลยุติธรรม
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
รุ่นที่ 46 สานักงาน ก.พ.

 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้า
ภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
2556 – มิ.ย. 2557  กรรมการ
 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
2553 – 2554
 ประธานกรรมการ  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
องค์กรอื่น
2555 – ปัจจุบัน
2552 – 2555
2551 – 2552

 รองปลัดกระทรวง  สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 ผู้อานวยการ
 สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 รองผู้อานวยการ  สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 52
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 Executive Development
Program (EDP) รุ่นที่ 66, Kellogg
School of Management,
Chicago สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5
สานักงานศาลปกครอง

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

4) นำยอำพน กิตติอำพน
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาเอก Applied Economics,
Clemson University,

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
30 มีนาคม 2554

South Carolina สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
Northeastern University,
Boston สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
(สาขาสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Certification

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
มี.ค. – ก.ค. 2557  กรรมการอิสระ
 บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
2552 – มี.ค. 2557  ประธานกรรมการ  บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
2548 – 2554
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น
2548 – 2554

 กรรมการ

จากัด (มหาชน)
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
2556 – ก.ค. 2557  ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
องค์กรอื่น
ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน  สมาชิก
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  ธนาคารแห่งประเทศไทย
ในคณะกรรมการ
2556 – ปัจจุบัน

 กรรมการ

 คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2556 – ปัจจุบัน

 กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 กรรมการสภา

 คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Program (DCP) 80/2006

2555 – ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
สัดส่วน
กำรอบรม
กำรถือหุ้น
กำรอบรมอื่นๆ
ในบริษัท
 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยี
(%)
สารสนเทศระดับสูง รุ่น 3 (CIO),
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) และสานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 45
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตร Innovation for
Economic Development (IFED),
Harvard Kennedy School
สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้าน
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

ควำมสัมพันธ์
ช่วงเวลำ
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
2555 – ปัจจุบัน
ผู้บริหำร
2555 – ปัจจุบัน

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชือ่ หน่วยงำน/บริษัท/
กิจ ้นที่สูง
จัยและพัฒรนาพื
 ประธานกรรมการ  สถาบันวิประเภทธุ
(องค์การมหาชน)
 กรรมการ
 คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร  สานักงานศาลยุติธรรม
ศาลยุติธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2554 – ปัจจุบัน  กรรมการสภา
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
และ 2547 – 2553
พลเรือน
2553 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
บริหาร
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2553 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร
2553 – ปัจจุบัน  เลขาธิการ
 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
2551 – ปัจจุบัน  ประธาน อ.ก.พ.  วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมการ
กาลังคนภาครัฐ
2549 – ปัจจุบัน  กรรมการกฤษฎีกา  สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2547 – 2556
 กรรมการ
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2548 – 2553
 กรรมการส่งเสริม  สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
การลงทุน
เอกสารแนบ 1 หน้า 9

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ช่วงเวลำ
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
2547 - 2556
2547 – 2553
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุ
รกิจ
 กรรมการ
 ธนาคารแห่
งประเทศไทย
 เลขาธิการ
 สานักงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
5) นำยมนัส แจ่มเวหำ
- กรรมการ
- กรรมการสรรหา
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม 2555

อำยุ
(ปี)
58

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร The Role of Chairman
Program (RCP) 32/2013
 หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) 41/2012
 หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) 71/2008
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2549 – 2552
 กรรมการ
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2553 – 2554
 กรรมการ
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
จากัด
2552 – 2553
 กรรมการ
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
องค์กรอื่น
2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
2555 – ปัจจุบัน  อธิบดี
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 การประปานครหลวง
2554 – 2556
 กรรมการ
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2554 – 2555
 รองปลัดกระทรวง  กระทรวงการคลัง
2553 – 2554
 ผู้ตรวจราชการ
 กระทรวงการคลัง
2553 – 2554
 ประธานกรรมการ  สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
2551 – 2553
 ที่ปรึกษา
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ด้านพัฒนาระบบ
การเงินการคลัง

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร
ทางการแพทย์ โดยความร่วมมือ
ระหว่างแพทยสภา
และสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 2
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 50
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง (PDI 1)
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 11
สานักงานศาลยุติธรรม
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
รุ่นที่ 46 สานักงาน ก.พ.
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
การค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 Middle Management
Professional, Revenue
ประเทศแคนาดา

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2548 – 2552

ตำแหน่ง
 กรรมการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ 1 หน้า 12

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 Executive Development
Program, Kellogg School of
Management, Northwestern
Universit สหรัฐอเมริกา

เอกสารแนบ 1 หน้า 13

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
6) นำยอัชพร จำรุจินดำ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม 2556

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เนติบัณฑิตไทย
สานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
ไม่มี
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรการร่างกฎหมาย
ประเทศอินเดีย
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 46
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
เป็นอาของ
นายณัฐชาติ 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการใน
 บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
จารุจินดา
คณะกรรมการ
ด้านกฎหมาย
2551 – 2553
 กรรมการบริหาร  ธนาคารนครหลวงไทยจากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
องค์กรอื่น
2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  สานักงานคณะกรรมการกากับ
ในคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กากับหลักทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์
2555 – ก.ค. 2557  กรรมการ
 การประปานครหลวง
2554 – 2556
 กรรมการนโยบาย  สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
พลังงานแห่งชาติ
กระทรวงพลังงาน
2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ข้าราชการครูและ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษา
เอกสารแนบ 1 หน้า 14

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2554 – ปัจจุบัน

 กรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน
 กรรมการกฤษฎีกา
 กรรมการบริหาร
จัดการน้าและ
อุทกภัย
 กรรมการการ
กระจายอานาจ
ให้แก่องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 กรรมการ

2546 – ปัจจุบัน
2554 – 2556

2553 – 2556

2553 – 2556
2553 – 2556

2553 – 2556
2553 – 2556

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 สานักงานนโยบายและบริหารจัดการ
น้าและอุทกภัยแห่งชาติ
 สานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน
 สานักงานศาลปกครอง

 กรรมการ
ข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง
 กรรมการ
 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
 เลขาธิการ
 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เอกสารแนบ 1 หน้า 15

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2550 – 2556

2550 – 2556

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 ประธานกรรมการ  ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
 กรรมการจัดการ  ธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบัน
การเงิน

เอกสารแนบ 1 หน้า 16

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

7) นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ
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- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 พฤศจิกายน 2556

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี (บริหารธุรกิจ)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
เป็นหลานของ บริษัทจดทะเบียนอื่น
นายอัชพร
2556 – ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
จารุจินดา
ปฏิบัติการกลุ่ม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธุรกิจปิโตรเลียม

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม

ขั้นต้นและ
ก๊าซธรรมชาติ
2555 – ปัจจุบัน
2554 – 2556

ธุรกิจปิโตรเลียม

Program (DCP) 129/2010

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

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

ปฏิบัติการกลุ่ม

สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Directors Certification
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20

 กรรมการ
 ประธานเจ้าหน้าที่

ขั้นปลาย
2553 - 2554

 รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์องค์กร
ก.ค. – ธ.ค. 2552  ผู้ช่วยกรรมการ  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ

เอกสารแนบ 1 หน้า 17

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 Program for Global Leadership
(PGL), Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
 Oxford Energy Seminar
สหราชอาณาจักร
 Break Through Program for

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2548 - 2552

ตำแหน่ง
 ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์
บริษัทอื่น
พ.ค. 2557-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ

 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
จากัด

2556 - ปัจจุบัน

 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
จากัด

Senior Executives (BPSE), IMD

องค์กรอื่น

Institute ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ไม่มี

 กรรมการ

เอกสารแนบ 1 หน้า 18

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
8) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
- รองประธานกรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน 2557

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต (ไฟฟ้า) The National
Defense Academy of Japan
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
ไม่มี
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตร ผบ. กองกาลังผสมทาง
ทะเลระดับนายพล มลรัฐฮาวาย
สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรความมั่นคงสาหรับ
ผู้บริหารระดับสูง ณ APCSS
มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด
องค์กรอื่น
ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน  ประธาน
 โครงการเรือฟริเกต กองทัพเรือ
กรรมการบริหาร
ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน  เสนาธิการ
 กองทัพเรือ
ทหารเรือ
2556 – ต.ค. 2557  ประธาน
 โครงการจัดหา ฮ. ลาเลียง
กรรมการบริหาร
กองทัพเรือ
2556 – ต.ค. 2557  ประธาน
 โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต
กรรมการบริหาร
ชุด ร.ล.นเรศวร กองทัพเรือ
2555 – 2556
 รองเสนาธิการ
 กองทัพเรือ
ทหารเรือ
2554 – 2555
 ผู้ช่วยเสนาธิการ  กองทัพเรือ
ทหารเรือ
ฝ่ายยุทธการ
2552 – 2553
 ผู้บัญชาการ
 กองทัพเรือ
วิทยาลัยการทัพเรือ

เอกสารแนบ 1 หน้า 19

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (ประเทศญี่ปุ่น)
รุ่นที่ 45
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เอกสารแนบ 1 หน้า 20

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
9) นำยชวลิต พิชำลัย
- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน 2557

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 Master of Public Administration,
Carleton University แคนาดา
 ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ
มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
มี.ค. 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ และ
 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
กรรมการตรวจสอบ
จากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์กรอื่น

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน  ผู้อานวยการ

 สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม

มี.ค. 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ

สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Certification

 สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพและคณิตศาสตร์

2556 – ปัจจุบัน

Program (DCP) 192/2014
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
รุ่นที่ 39 สานักงาน ก.พ.
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 2551
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 กรรมการจัดทา  ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมศัพท์
พลังงาน (นิวเคลียร์)

2552 – ปัจจุบัน

 กรรมการ

 มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร

2555 – ก.ค. 2557  ผู้ตรวจราชการ

 สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

2554 – 2555

 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลังงาน

 รองอธิบดี

เอกสารแนบ 1 หน้า 21

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 The Columbia Senior Executive
Program (CSEP 131), Columbia

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2550 - 2554

ตำแหน่ง
 รองผู้อานวยการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
 สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

University สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ

เอกสารแนบ 1 หน้า 22

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
10) นำยณัฏฐวุฒิ โพธิสำโร
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน 2557

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

57

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท MBA (Management
of Information System)
University of Dallas, Texas
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร How to Develop a Risk
Management Plan (HRP) 6/2014
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)
รุ่นที่ 1 กระทรวงการต่างประเทศ
 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1
สานักงานศาลปกครอง
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการพลังงาน

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
2556 – ก.ค. 2557  กรรมการ
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
องค์กรอื่น
2555 – ปัจจุบัน  รองปลัดกระทรวง  กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจการ
ต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 มูลนิธิยุวทูตความดี
2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 มูลนิธิไทย
2554 – 2555
 เอกอัครราชทูต  กระทรวงการต่างประเทศ
ณ กรุงเทลอาวีฟ
2552 – 2553
 อัครราชทูต
 กระทรวงการต่างประเทศ
ปฏิบัติราชการ

เอกสารแนบ 1 หน้า 23

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐ เอกชน และการเมือง
(วปม.) รุ่นที่ 6 (วปอ. 55)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 18
สานักงานศาลยุติธรรม

เอกสารแนบ 1 หน้า 24

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
11) นำยเศรษฐพุฒิ
สุทธิวำทนฤพุฒิ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน 2557

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

49

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาเอก Economics,
Yale University สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท (Economics),
Yale University สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี (Highest Honors)
(Economics), Swarthmore
College สหรัฐอเมริกา
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 94/2012
กำรอบรมอื่นๆ
ไม่มี

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2554 – 2555
 กรรมการ
 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2552 – 2554
 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
และ Chief
(มหาชน)
Economist
บริษัทอื่น
2554 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จากัด
องค์กรอื่น
พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2555 – ปัจจุบัน  ประธาน
 สถาบันอนาคตไทยศึกษา
กรรมการบริหาร
2543 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาด้าน
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
วิชาการและ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Visiting
Professor of
Economics

เอกสารแนบ 1 หน้า 25

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
12) พันเอก นิมิตต์
สุวรรณรัฐ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหา
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน 2557

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

43

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
(Communications and Signal
Processing) University of
Minnesota, Minnesota
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมไฟฟ้า) Virginia Military
Institute, Virginia
สหรัฐอเมริกา
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
ไม่มี
กำรอบรมอื่นๆ
 Public Key Infrastructure
(Certification Authority,
Digital Signature) Course,
Ottawa ประเทศแคนาดา
 Electronic Commerce Course,
Orlando, Florida สหรัฐอเมริกา

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์กรอื่น
2553 – ปัจจุบัน  รองผู้บังคับการ  กองทัพบก
กรมทหารปืนใหญ่
ที่ 1 รักษาพระองค์
2552 – 2553
 เสนาธิการ
 กองทัพบก
กรมทหารปืนใหญ่
ที่ 1 รักษาพระองค์

เอกสารแนบ 1 หน้า 26

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 Computer Emergency
Response Team, Carnegie
Mellon, Pennsylvania
สหรัฐอเมริกา
 National Crisis Management
Course, APCSS, Honolulu,
Hawaii สหรัฐอเมริกา
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรหลักประจาชุดที่ 83
 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
หลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม
 หลักสูตรผู้นายุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตยรุ่นที่ 2
สถาบันพระปกเกล้า

เอกสารแนบ 1 หน้า 27

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
13) นำยปิติ ตัณฑเกษม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2557

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

44

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาเอก สาขาการบริหารกลยุทธ์
ภายใต้โครงการความร่วมมือ
ระหว่าง University of Nebraska
และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาการเงินและ
อสังหาริมทรัพย์ University of
North Carolina at Chapel Hill,
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต ภาควิชาอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
ไม่มี
กำรอบรมอื่นๆ
 Financial Derivatives,
Euromoney Training

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 – ปัจจุบัน  ประธาน
 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ
บริษัทอื่น
2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด
2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
จากัด
2539 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 บริษัท ติยณา จากัด
องค์กรอื่น
มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน  อนุกรรมการ
 คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI)

เอกสารแนบ 1 หน้า 28

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 Chartered Financial Analyst,
CFA Institute
 Executive Education: Building
Leading Customer-Centric
Organization

เอกสารแนบ 1 หน้า 29

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
14) นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช
- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่ดำรงตำแหน่ง
30 พฤศจิกายน 2552

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

56

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมปิโตรเลียม) University
of Houston สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเคมี) Rice University
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Role of the
Compensation Committee
(RCC) 12/2011
 หลักสูตร Financial Statements
for Directors (FSD) 6/2009
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 21/2002

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ในบริษัท
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
(%)
ผู้บริหำร
0.00300%
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
(118,977 หุ้น)
ก.ย. 2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
และกรรมการ
อิสระ
2553 – 2555
 กรรมการ
 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
2552 – 2555
 ประธาน
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน
2552 – 2554
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. เคมิคอล จากัด
(มหาชน)
2552 – 2554
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ
การกลั่น จากัด (มหาชน)
2552 – 2553
 กรรมการ
 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2550 – 2553
 กรรมการ
 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด
(มหาชน)
บริษัทอื่น
2552 – 2554
 ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด
2551 – 2554
 กรรมการบริษัท  บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 30
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
กำรอบรมอื่นๆ
 ประกาศนียบัตรโครงการอบรม
ผู้บริหารระดับสูง (S.E.P.) รุ่นที่ 7
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผู้นา
สากล (Program for Global
Leadership – PGL) สถาบัน
Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง
หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
สาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.)
รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่น 2552
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการพลังงาน

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

องค์กรอื่น
พ.ย.2557 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา
2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการ
พัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ
ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน  ประธาน
คณะกรรมการ
ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
 คณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

 TMA Center for Competitiveness
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 Board of Trustees
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 31

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งในปี 2557
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
1) นำยณอคุณ สิทธิพงศ์

อำยุ
(ปี)
61

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเครื่องกล), Oregon
State University สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเครื่องกล), Oregon
State University สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) 21/2009
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดบสูง (บ.ย.ส.)
รุ่นที่ 16 สานักงานศาลยุติธรรม
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
(วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
2555 – มิ.ย. 2557  ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
2554 – 2556
 ประธานกรรมการ  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
2554 – 2555
 กรรมการ
 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
2553 – 2554
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
2552 – 2554
 ประธานกรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
2552 – 2554
 ประธานกรรมการ  บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น
จากัด (มหาชน)
2551 – 2553
 ประธานกรรมการ  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จากัด
องค์กรอื่น
2553 – 2556
 ปลัดกระทรวง
 กระทรวงพลังงาน
พลังงาน
2551 – 2556
 ผู้อานวยการ
 สานักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์
2546 – 2553
 รองปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน
พลังงาน

เอกสารแนบ 1 หน้า 32

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 47 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร

เอกสารแนบ 1 หน้า 33
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

2) นำยสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 Post-Graduate Diploma,
Hydraulic Engineering,
International Institute of
Hydraulic Engineering, Delft
ประเทศเนเธอร์แลนด์
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 96/2012
 หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) 39/2012
 หลักสูตร Monitoring the System
of Internal Control and Risk
Management (MIR) 12/2012

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2556 – มิ.ย. 2557  กรรมการ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
2554 – ส.ค. 2557  กรรมการอิสระ
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์กรอื่น
มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา
 สานักนายกรัฐมนตรี
2556 – มิ.ย. 2557  ปลัดกระทรวง
 กระทรวงพลังงาน
พลังงาน
2554 – 2556
 ผู้อานวยการ
 สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
2552 – 2554
 รองอธิบดี
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
2550 – 2552
 ผู้อานวยการ
 สานักพัฒนาพลังงานทดแทน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน

เอกสารแนบ 1 หน้า 34
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง
รุ่นที่ 1 กระทรวงพลังงาน
 หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 43
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 44
สานักงาน ก.พ.
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 51 สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2
สถาบันวิทยาการพลังงาน

เอกสารแนบ 1 หน้า 35
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

3) นำยวีระพล จิรประดิษฐกุล
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์พลังงาน,
University of Calgary
ประเทศแคนาดา
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Role of the Nomination
and Governance Committee
(RNG) 1/2011
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 116/2009
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
รุ่นที่ 1 สานักงาน ก.พ.

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2555 – 2556
 กรรมการ
 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2556 – ก.ค. 2557  กรรมการ
 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จากัด
องค์กรอื่น
ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการกากับ  คณะกรรมการกากับกิจกรรม
กิจการพลังงาน
พลังงาน
7 – 16 ก.ค. 2557  อธิบดี
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
2556 – ก.ค. 2557  หัวหน้าผู้ตรวจ
 กระทรวงพลังงาน
ราชการ
2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
2554 – 2556
 อธิบดี
 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2550 – 2554
 กรรมการ
 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2550 – 2554
 กรรมการ
 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
(องค์การมหาชน)
2549 – 2554
 ผู้อานวยการ
 สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

เอกสารแนบ 1 หน้า 36

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่น 2550
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง สานักงาน ก.พ.
และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3
สานักงานศาลปกครอง
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการพลังงาน

เอกสารแนบ 1 หน้า 37

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

4) พลเอก พรชัย กรำนเลิศ
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) 17/2013
 หลักสูตร Role of the Nomination
and Governance Committee
(RNG) 3/2012
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 161/2012
 หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 61/2007
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 44
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 บริษัท มาบุญครอง 888 จากัด
2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 บริษัท มาบุญครอง แดรี่ โกทส์ จากัด
2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 บริษัท มาบุญครอง ฟู๊ด จากัด
2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 บริษัท เอพีที แบริ่ง พาร์คกิ้ง จากัด
2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 บริษัท เอพีที แบริ่ง มอล จากัด
องค์กรอื่น
2550 – 2554
 ที่ปรึกษาพิเศษ
 สานักปลัดกระทรวงกลาโหม

เอกสารแนบ 1 หน้า 38

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตร Thai Intelligent
Investors รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 39

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

5) พลเอก วรวัฒน์ อินทรทัต
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
(สปท. 6)
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 62
 Command and General Staff
Officer Course
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วทบ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 21
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Role of the
Compensation Committee
(RCC) 18/2013
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 162/2012

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2555 – 2556
 กรรมการกากับ  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ดูแลกิจการที่ดี
2554 – 2556
 กรรมการอิสระ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2553 – ปัจจุบัน  ประธาน
 บริษัท ยู เพลส อพาร์ทเมนท์ จากัด
กรรมการบริหาร
2552 – ปัจจุบัน  ประธาน
 บริษัท สายปนัดดา (1997) จากัด
กรรมการบริหาร
องค์กรอื่น
2555 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา
 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
คณะกรรมการ
บริหารกิจการ
โทรทัศน์กองทัพบก
2554 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
2551 – 2552
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  กองทัพบก

เอกสารแนบ 1 หน้า 40

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 สถาบันพัฒนากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) รุ่นที่ 9
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 การบริหารทรัพยากรในการป้องกัน
สหรัฐอเมริกา (Defense
Resource Management Couse,
Naval Post-graduate School,
California, USA)

เอกสารแนบ 1 หน้า 41

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

6) นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง

64

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริญญาโท นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เนติบัณฑิตไทย สานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
ไม่มี
กำรอบรมอื่นๆ
 นักบริหารระดับสูง (นบส.) หลักสูตรที่ 1
รุ่นที่ 24 สานักงาน ก.พ.
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2556 – มิ.ย. 2557  กรรมการอิสระ
 บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
2556 – มิ.ย. 2557  กรรมการอิสระ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์กรอื่น
มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา
 สานักงานอัยการสูงสุด
2556 – มิ.ย. 2557  อัยการสูงสุด
 สานักงานอัยการสูงสุด
2552 – 2556
 รองอัยการสูงสุด  สานักงานอัยการสูงสุด
2552 – 2555
 กรรมการ
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย
2552 – 2555
 กรรมการ
 ธนาคารออมสิน
2551 – 2554
 กรรมการ
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2550 – 2552
 หัวหน้า
 สานักงานอัยการสูงสุด
ผู้ตรวจราชการ
อัยการ

เอกสารแนบ 1 หน้า 42

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยสาหรับ
นักบริหารระดับสูง รุ่น 13
สถาบันพระปกเกล้า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1
วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เอกสารแนบ 1 หน้า 43

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

7) นำยไมตรี ศรีนรำวัฒน์
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาเอก Transportation,
University of Texas at Austin,
Texas สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(Transportation), Texas A&M
University, Texas
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 การสัมมนา The 2nd National
Director Conference 2013 ในหัวข้อ
“Board Leadership Evolution”
 หลักสูตร Successful Formulation
& Executive of Strategy (SFE)
9/2013
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 94/2007

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ม.ค. – ก.พ. 2551  กรรมการในคณะ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
กรรมการบริหาร
(มหาชน)
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์กรอื่น
2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 คณะกรรมการขับเคลื่อน การจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและ
ศูนย์ซ่อมอากาศยาน
ท่าอากาศยานนครราชสีมา
2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 คณะกรรมการบริหารร่วมในระดับ
รัฐมนตรีดาเนินการความร่วมมือ
ด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน (ฝ่ายไทย)
2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง และอานวยการระดับสูง
กระทรวงคมนาคม
2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กระทรวงคมนาคม

เอกสารแนบ 1 หน้า 44

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐ เอกชนและการเมือง รุ่นที่ 3
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 การประชุม Foreign Trade Logistics
Conference สาธารณรัฐตุรกี
 The Ministerial Conference on
Global Environment and Energy
in Transport ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น
 หลักสูตร Infrastructure in a
Market Economy, Harvard
Kennedy School สหรัฐอเมริกา

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2555 – ปัจจุบัน

2554 – ปัจจุบัน

2551 – 2552

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 อนุกรรมการ

 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ
การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ
ด้านเศรษฐกิจ
 อนุกรรมการ
 คณะอนุกรรมการการสัมมนาระบบ
ราชการเกี่ยวกับการทบทวนและ
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
ด้านเศรษฐกิจ
 รองปลัดกระทรวง  กระทรวงคมนาคม

เอกสารแนบ 1 หน้า 45

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

8) นำงวรำนุช หงสประภำส
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท Financial
Management, North Carolina
State University สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, North
Carolina State University
สหรัฐอเมริกา
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Risk Management
Committee Program (RMP)
1/2013
 หลักสูตร How to Develop a Risk
Management Plan (HRP)
4/2013
 IOD National Director
Conference 2012
 หลักสูตร Board Performance
Review Course (BPR) 1/2012
 หลักสูตร The Board's Role in Mergers
and Acquisition (M&A) 2/2012

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2553 – 2554
 กรรมการ
 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2552 – 2553
 กรรมการ
 บริษัท เอซีทีโมบาย จากัด
องค์กรอื่น
2549 – 2552
 กรรมการ
 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 46

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตร Monitoring the System
of Internal Control and Risk
Management (MIR) 13/2012
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk
Management (MFM) 8/2012
 หลักสูตร Role of the Nomination
and Governance Committee
(RNG) 2/2011
 หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) 23/2011
 หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) 22/2008
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 84/2007
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรการกากับดูแลกิจการ
สาหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กร
มหาชน 10/2556 สถาบัน
พัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงภาครัฐ
เอกสารแนบ 1 หน้า 47

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่น 2546
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง:
ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรรม
(นบส.) รุ่น 2547
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
ก) การถูกพิพากษาว่ามีกระทาผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
ไม่มี
ข) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ไม่มี
ค) การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
ไม่มี
ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
หมายเหตุ ชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2557 คือ นายมนัส แจ่มเวหา นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายณัฐชาติ จารุจินดา และ
นายชวลิต พิชาลัย สองในสี่คนนี้ลงชื่อร่วมกันและประทับดวงตราของบริษัท หรือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงชื่อผู้เดียว

เอกสารแนบ 1 หน้า 48

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

2.

ผู้บริหำร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ผู้บริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุนมีจานวน 16 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

1) นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2) นำยสมพร ว่องวุฒิพรชัย

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร
ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%)
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

มีรายละเอียดตามข้อ 1

56

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และ

Ph.D. (Petroleum Engineering), 0.00471%
University of Tulsa, U.S.A.
(187,039 หุ้น)

ไม่มี

2558 - ปัจจุบัน



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

ปตท.สผ.

2553 - 2557



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

พัฒนาธุรกิจ

กลุ่มงานโครงการต่างประเทศ
2549 - 2553



รองผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

สายงานโครงการต่างประเทศ
3) นำยชัชวำล เอี่ยมศิริ

55

M.Sc. (Operation Research),

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

London School of Economics

สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

and Political Science,

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

University of London,

0.00044%
(17,484 หุ้น)

ไม่มี

2557 - ปัจจุบัน



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

สังกัดประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2554 - 2557



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

United Kingdom

สังกัดประธานเจ้าหน้าที่

IOD: DCP 91 (2550)

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(ปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.)
รองผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงินและการบัญชี

2543 - 2554



ปตท.

ปตท.สผ.
เอกสารแนบ 1 หน้า 49

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
4) นำงสำวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร
อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/
ถือหุ้นใน
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
บริษัท/
บริษัท (%)
ผู้บริหำร
ประเภทธุรกิจ
59 M.Sc. (Business Administration), 0.00058%
ไม่มี
2554 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปตท.สผ.
Thammasart University
(23,076 หุ้น)
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
IOD: DCP 113 (2552)
2549 - 2554  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปตท.
การเงินองค์กร

5) นำยพงศธร ทวีสิน

55

B.Sc. (Petroleum and Natural

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

Gas Engineering),

กลุ่มงานเทคโนโลยีและ

The Pennsylvania State

พัฒนาความยั่งยืน

University, U.S.A.

0.00043%
(16,902 หุ้น)

ไม่มี

2558 - ปัจจุบัน



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

กลุ่มงานเทคโนโลยีและ
พัฒนาความยั่งยืน
2555 - 2557



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์
และโครงการพัฒนา
2553 – 2555



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
2552 – 2553



รองผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

สายงานพัฒนาการผลิต
6) นำยฐิติ เมฆวิชัย

53

B.Sc. (Geography),

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

Srinakarinvirot (Prasarnmitr)

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

University

และบริการธุรกิจ

0.00070%
(27,796 หุ้น)

ไม่มี

2555 – ปัจจุบัน



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
และบริการธุรกิจ
2554 – 2555



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

สายงานทรัพยากรบุคคล
เอกสารแนบ 1 หน้า 50

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

7) นำยไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์

59

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
M.Sc. (Mathematics),
Mahidol University

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
บริษัท/
บริษัท (%)
ผู้บริหำร
ประเภทธุรกิจ
ไม่มี
0.00319%
ปตท.สผ.
2558 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
(126,721 หุ้น)
กลุ่มงานโครงการผลิต

กลุ่มงานโครงการผลิต

2556 - 2557



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

กลุ่มงานโครงการในประเทศ
2554 - 2556



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

โครงการเอส 1
2554 – 2556



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

โครงการบงกช
2552 - 2554
8) นำยนำวี อนันต์รักสกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และ
การสารวจ

59

M.Sc. (Geology),
Chulalongkorn University

0.00043%
(16,877 หุ้น)

ไม่มี



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

โครงการอาทิตย์
2557 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ
2556 - 2557  Quality Assurance Champion
2554 - 2556  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการบงกช
2552 - 2554



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

โครงการอาทิตย์

เอกสารแนบ 1 หน้า 51

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
9) นำยคณิต แสงวงค์วำณิชย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์
และการพัฒนา

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร
อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/
ถือหุ้นใน
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
บริษัท/
บริษัท (%)
ผู้บริหำร
ประเภทธุรกิจ
57 B.Sc. (Petroleum Engineering), 0.00201%
ไม่มี
2558 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปตท.สผ.
University of Wyoming, U.S.A. (79,752 หุ้น)
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์
และการพัฒนา
2557
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปตท.สผ.
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
2556 - 2557  ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปตท.สผ.
สายงานเทคโนโลยีหลุมเจาะ
2552 - 2555

10) นำยกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉำย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ

58

M.PA (Public Administration),
National Institute of
Development Administration

0.00094%
(37,277 หุ้น)

ไม่มี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติงานสมทบในตาแหน่ง
General Manager
บริษัท Carigali-PTTEPI Operating
Company SDN. BHD. (CPOC)
ประเทศมาเลเซีย
2558 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
2556 - 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการบงกช
2554 - 2556  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานความปลอดภัย มั่นคง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม


ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้า 52

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
11) นำยยงยศ ครองพำณิชย์

อำยุ
(ปี)
54

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
M.Sc. (Accounting),
Thammasart University

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
บริษัท/
บริษัท (%)
ผู้บริหำร
ประเภทธุรกิจ
ไม่มี
0.00166%
2557 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ปตท.สผ.
(66,049 หุ้น)
สายงานการเงิน

สายงานการเงิน

2557 - ปัจจุบัน

และรักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี



รักษาการผู้ช่วยกรรมการ

ปตท.สผ.

ผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
2556 - 2557



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

สายงานการเงินและกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2554 - 2555



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

สายงานบัญชี
2553 - 2554



2552 - 2553



ผู้จัดการอาวุโส
ปตท.สผ.
ฝ่ายโครงการร่วมทุนประเทศเมียนมาร์
ผู้จัดการอาวุโส
ปตท.สผ.
ฝ่ายบริหารการร่วมทุนโครงการ

12) นำงสำวจรูญศรี วันเกิดผล
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบาย
และบริหารระบบบัญชีและ

49

M.Sc. (Financial Accounting),
Thammasart University

0.00110%
(43,662 หุ้น)

ไม่มี

2556 - ปัจจุบัน



ปตท.สผ.

ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
2556 - ปัจจุบัน



รักษาการผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีบริหาร

ผู้จัดการอาวุโส
รักษาการผู้จัดการอาวุโส

ปตท.สผ.

ฝ่ายบัญชีบริหาร
2556
2553 - 2556



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร

ปตท.สผ.



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีกลาง

ปตท.สผ.
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
13) นำงชนมำศ ศำสนนันทน์
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตลาดทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ์

14) นำงสำวพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบริหารเงิน
15) นำงศิริรัตน์ สรำรัตนกุล
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีการเงิน
16) นำงธัญญพร วังวสุ
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี
ผู้บริหำรที่เกษียณระหว่ำงปี 2557
นำยอัษฎำกร ลิ้มปิติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนา
ธุรกิจและรักษาการรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยี
และพัฒนาความยั่งยืน

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร
อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/
ถือหุ้นใน
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
บริษัท/
บริษัท (%)
ผู้บริหำร
ประเภทธุรกิจ
45 M.Sc. (Business Administration), 0.00044%
ไม่มี
2557 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโส
ปตท.สผ.
University of South Carolina,
(17,572 หุ้น)
ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
U.S.A.
2553 – 2557  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
ปตท.สผ.
2553
 รักษาการ ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน
ปตท.สผ.
2550 – 2553  ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน
ปตท.สผ.
นักลงทุนสัมพันธ์
52 M.Sc. (Business Administration), 0.00022%
ไม่มี
2557 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน
ปตท.สผ.
Kasetsart University
(8,712 หุ้น)
2556
 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน
ปตท.สผ.
2554 – 2556  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีโครงการ
ปตท.สผ.
2553 – 2554  นักวิเคราะห์อาวุโส การเงินและการบัญชี ปตท.สผ.
53 M.Sc.( Accounting),
0.00483%
ไม่มี
2557 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน
ปตท.สผ.
Thammasart University
(191,555 หุ้น)
2551 – 2556  ผู้จัดการอาวุโส
ปตท.สผ.
ฝ่ายบริหารอาคารและบริการธุรกิจ
56 B.BA (Accounting),
0.00307%
ไม่มี
2552 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี
ปตท.สผ.
Assumption University
(121,868 หุ้น)
2538 – 2552  นักวิเคราะห์อาวุโส ภาษี
ปตท.สผ.
60

M.S.E. (Chemical Engineering), 0.00138%
University of Michigan, U.S.A. (54,896 หุ้น)
IOD: DCP 75 (2549)

ไม่มี

2553 – 2557



2557



2548 – 2553



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนา
ความยั่งยืน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพ

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
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3.

เลขำนุกำรบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นำงประณต ติรำศัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานเลขานุการบริษัท

อำยุ
(ปี)
56

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
LL.B (Laws),
Thammasart University
IOD: CSP (2557)
DCP 185 (2557)

สัดส่วนกำร ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ถือหุ้นใน ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท %
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
บริษัท/
ผู้บริหำร
ประเภทธุรกิจ
0.00297%
ไม่มี
2556 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ปตท.สผ.
(117,847 หุ้น)
สายงานเลขานุการบริษัท
2553 – 2556  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปตท.สผ.
สายงานกฎหมาย
2543 – 2553  ผู้จัดการอาวุโส
ปตท.สผ.
ฝ่ายกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หน้า 55
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3.1 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท
เลขานุการบริษัทจะต้ องปฏิบั ติหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ของบริษัท
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1)

จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1) ทะเบียนกรรมการ
1.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท
1.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2)
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริหาร และจัดส่งสาเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันที่
บริษัทได้รับรายงานนั้น
3)
ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

ให้ ค าแนะน า ดู แ ลประสานงาน และติ ด ตามให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อกาหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ทาหน้าที่ใ นการดาเนิน การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและ
ประชุมผู้ถือหุ้น

จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จาเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษทั ให้ปฏิบัตติ ามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และกับหน่วยงานภายนอกที่กากับดูแลบริษัทจดทะเบียน

กากับดูแลการจัดการบริษทั ย่อย รวมถึงการจัดทาและการเก็บรักษาเอกสารทีส่ าคัญของบริษัทย่อย

ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิ จของกลุ่ม ปตท.สผ. และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและ
บริษัทชั้นนาต่าง ๆ เป็นประจา

ดูแลให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกฎหมาย
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย

เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องร้องเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีเรื่องร้องเรียน
ผ่านเข้ามาในระบบการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ.

หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
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เอกสำรแนบ 2: รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1.

บริษัทย่อย: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท.สผ. มีบริษัทย่อย จานวน 61 บริษัท

ที่

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

รำยชื่อกรรมกำร

นายคณิต
นายประพัฒน์
นายวินิตย์
นายกิตติศักดิ์
นายประเสริฐ
นางยุพาวดี
นายวุฒิพล
นายยงยศ
นายกรกฏ
นางชนมาศ
นางสุจิตรา
นายโอวาส
นายปรีชา
นายพงศธร
นายวันชัย
นายธีรพล
นายวรานนท์
นายปิยะ
นายสุรชัย
นายสมพร

หมายเหตุ

แสงวงค์วาณิชย์
โสภณพงศ์พิพัฒน์
หาญสมุทร
หิรัญญะประทีป
นุตมากุล
วัลยะเพ็ชร์
ท้วมภูมิงาม
ครองพาณิชย์
โภชนสมบูรณ์
ศาสนนันทน์
สุวรรณสินพันธุ์
จิโนรส
เพิ่มวัฒนชัย
ทวีสิน
มหาสุวรรณชัย
พูนศิริ
หล้าพระบาง
วิจิตรจรรยา
ธนสมบูรณ์กจิ
ว่องวุฒิพรชัย

1. / : กรรมการ

ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ.ส.
พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส
ออเร้นจ์
ปตท.สผ.จี7
PTTEPO
PTTEP MEA
PTTEP AG
PTTEP OM
PTTEPH
ATL
PTTEP KV
PTTEP SV
PTTEP HV

บริษัทย่อย

/

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/

/
/

/

/

/
/
/
/
/
/

/

/

/
/

X : ประธานกรรมการ
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ที่

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

รำยชื่อกรรมกำร

นายวันชัย
นายคมสัน
นายวรานนท์
นายขจร
นายนภสิทธิ์
นางสุจิตรา
นายอนันท์
นายฐิติ
นางประณต
นายโอวาส
นายปรีชา
นายสุรชัย
นายกรกฏ
นายไพโรจน์
นายธีรศักดิ์
นางชนมาศ
นายนาวี
นางธัญญพร

หมายเหตุ

มหาสุวรรณชัย
เตชะพานิช
หล้าพระบาง
ภาสะวณิช
ชัยวรรณคุปต์
สุวรรณสินพันธุ์
ชลชวลิต
ทองเย็น
ติราศัย
จิโนรส
เพิ่มวัฒนชัย
ธนสมบูรณ์กจิ
โภชนสมบูรณ์
แรงผลสัมฤทธิ์
ตันเจริญลาภ
ศาสนนันทน์
อนันต์รักสกุล
วังวสุ

1. / : กรรมการ

PTTEP HL
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

บริษัทย่อย

/
/
/

/

/

/

/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

X : ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 2 หน้า 2

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ที่

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

รำยชื่อกรรมกำร

น.ส.จรูญศรี
วันเกิดผล
นายฐิติ
ทองเย็น
นายวันชัย
มหาสุวรรณชัย
นายวินิตย์
หาญสมุทร
นางชนมาศ
ศาสนนันทน์
นายสมพร
ว่องวุฒิพรชัย
นายอัษฎากร ลิ้มปิติ
นายพงศธร
ทวีสิน
นายยงยศ
ครองพาณิชย์
นายนิรันดร
โรจนสมสิทธิ์
Mrs. Elenora Jongsma
Orangefield (Netherlands) B.V.
นายอนันท์
ชลชวลิต
นายกนกM
อินทรวิจิตร
นางธัญญพร วังวสุ
น.ส.เพ็ญจันทร์ จริเกษม
Mr. R. William Thornton
นายกรกฏ
โภชนสมบูรณ์
นายศุภกร
กฤษฎาสิมะ
นายดิเรก
หวังอุดมสุข

หมายเหตุ

1. / : กรรมการ

PTTEP SD
PTTEP ML
PTTEP SM
SHL
PTTEP FH
PTTEP HK
PTTEP NC
PTTEP NH
PTTEP BI
PTTEP CA
PTTEP CIF
PTTEP SP
COVE
CEKL

บริษัทย่อย

/
/

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/

/

/
/
/
/

/ /
/
/

/
/
/
/
/ /

X : ประธานกรรมการ
เอกสารแนบ 2 หน้า 3

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ที่

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

รำยชื่อกรรมกำร

นายดิเรก
Mrs. Eleni
นายอนันท์
นายสมพร
นายเฉลิมเกียรติ
นายธีรศักดิ์
นายมนตรี
น.ส.เพ็ญจันทร์

CEEAL
CEMROL
CEMROFL
CMTL
CMEL
PTTEP AU
PTTEP AP
PTTEP AO
PTTEP AIF
PTTEP AB
PTTEP AA
PTTEP AT
PTTEP AAF
PTTEP AAP

บริษัทย่อย

หวังอุดมสุข
/
Theodorou Argyrou /
ชลชวลิต
ว่องวุฒิพรชัย
ทองเถาว์
ตันเจริญลาภ
ลาวัลย์ชัยกุล
จริเกษม

/
/

/
/
/

/
X
/
/
/

X
/
/
/

X
/ /
/ /
/ /
X

X
/
/
/

X
/
/
/

X
/
/
/

X
/
/
/

ที่

1.
2.
3.
4.
5.

รำยชื่อกรรมกำร

นายสมพร
นายเฉลิมเกียรติ
นายธีรศักดิ์
นายมนตรี
Mr. Ricardo

หมายเหตุ

ว่องวุฒิพรชัย
ทองเถาว์
ตันเจริญลาภ
ลาวัลย์ชัยกุล
Salomão

1. / : กรรมการ

PTTEP AAT
PTTEP AAO
PTTEP AAA
PTTEP AAS
PTTEP BL

บริษัทย่อย

X
/
/
/

X
/
/
/

X
/
/
/

X
/
/
/
/

X : ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 2 หน้า 4

X
/
/
/

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
2.

บริษัทร่วม : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท.สผ. มีบริษัทร่วม จานวน 18 บริษัท

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

น.ส. เพ็ญจันทร์
นายฐิติ
นางเกสรา
นายกิตนิ ันท์
นายยงยศ
นายกรกฏ

จริเกษม
เมฆวิชัย
ลิ้มมีโชคชัย
แม้นเลขา
ครองพาณิชย์
โภชนสมบูรณ์

Mr. Andy
Mr. Gavin

Jacob
Ryan

นายพงศธร
นายอัษฎากร
นายสมพร
นายนิรันดร
นายชัยวัฒน์
นายไพโรจน์
นายคณิต
นายอนันท์
นายประพัฒน์
นายฐิติ
นายกนก
นายนภสิทธิ์

ทวีสิน
ลิ้มปิติ
ว่องวุฒิพรชัย
โรจนสมสิทธิ์
สนธิรักษ์
แรงผลสัมฤทธิ์
แสงวงค์วาณิชย์
ชลชวลิต
โสภณพงศ์พิพัฒน์
ทองเย็น
อินทรวิจิตร
ชัยวรรณคุปต์*

/
/
/
/

Natuna 2 B.V.

UAQ

LAL

PTT FLNG

Erawan FSO 2 Bahamas

Troughton Island

Mangalalu

MGTC

CPOC

บี 8/32 พำร์ทเนอร์

พีทีที ไอซีที

ที่

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนของกลุ่ม ปตท.สผ.)

เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

บริษัทร่วม

/
/
/

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

* Alternate Director
หมายเหตุ 1. / : กรรมการ
X : ประธานกรรมการ
2. มี 5 บริษัท ไม่มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของ ปตท.สผ. ได้แก่
(1) TPC และ Asia Pacific Marine Service กากับดูแลโดยผ่านทางการประชุมผู้ถือหุ้น
(2) HV JOC, HL JOC และ GBRS กากับดูแลโดยผ่านทาง Management Committee (MC)
3. บริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จากัด อยู่ระหว่างการชาระบัญชี
เอกสารแนบ 2 หน้า 5

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

เอกสำรแนบ 3: รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. มีดังนี้
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

นำงฉวีพร แจ่มแสง
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
บัญชีบัณฑิต
สาขาการเงินและ
การธนาคาร

กำรอบรม
 Basic Compliance and Ethics Academies,


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 














ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงำน
2556 - ปัจจุบัน

Society of Corporate Compliance and Ethics
Risk Management and Fraud Investigation Master Class, UNI Strategic
Anti-corruption: the Practical Guide, สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2555 - 2556
Forensic Accounting, สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Internal Audit Conference, The Institute of Internal Auditors, Australia
Due Diligence for M&A Master Class, Asia Business Forum
2548 - 2555
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
Auditing Mergers and Acquisitions, MIS Training Institute, Hong Kong
IIA International Conference, The Institute of Internal Auditors, London
5th National Conference on Collective Action Against Corruption

 ผูจ้ ัดการอาวุโส

ฝ่ายตรวจสอบ
ปตท.สผ.
 ผูจ้ ัดการอาวุโส
ฝ่ายกากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์
ปตท.สผ.
 ผูต้ รวจสอบ
ภายในอาวุโส
ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

2.

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. มีดังนี้
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรอบรม

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงำน

นำยวีระศักดิ์ แม้นชูวงศ์ บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

 2014 ACFE Asia-Pacific Fraud Conference

ผู้จัดการอาวุโส

 2014 European Compliance & Ethics Institute Conference

ฝ่ายกากับการปฏิบัติ

 SCCE’s 12th Annual Compliance & Ethics Institute,

ตามกฎเกณฑ์

ฝ่ายกากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2556 - ปัจจุบัน

Society of Corporate Compliance and Ethics
 Fraud and Corruption

 ผูจ้ ัดการอาวุโส

ปตท.สผ.
2546 - 2556

 ผูจ้ ัดการอาวุโส

 Super Strategies The Audit Best Practices

ฝ่ายตรวจสอบ

 Chief Audit Executive Summit

ปตท.สผ.

 Risk-Based Internal Audit
 Best Practice & Benchmarking of Internal Audit
 Assessing Risk : A better way to audit
 Advance Auditing for In-charge Auditor

เอกสารแนบ 3 หน้า 2

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

เอกสำรแนบ 4: รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 หน้า 1

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

เอกสำรแนบ 5: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมกำรสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
(ก) สรุปปริมำณสำรองปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ปริมาณสารองพิสูจ น์แล้วรวมทุก โครงการของ ปตท.สผ. และบริษั ท ย่ อย ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังตารางที่แนบ ปริมาณสารองพิสูจน์แล้วจะมีการตรวจสอบและประเมินทุก
รอบปีโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ได้มาตรฐาน ปริมาณ
สารองพิสูจน์แล้วในรายงานนี้ จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศ
เจ้าของแหล่งปิโตรเลียม
ปริมาณสารองพิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษั ทย่ อย ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2557 คิดเป็นปริมาณน้ามันดิบและคอนเดนเสท 187 ล้านบาร์เรล1 และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,814
พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือรวมทั้งหมดเป็น 777 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ โดยปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
ของน้ามันดิ บและคอนเดนเสทคิ ดเป็นประมาณร้อยละ 31 และก๊ าซธรรมชาติคิดเป็นประมาณร้อยละ 69
ในขณะที่ปริมาณสารองที่พิสูจน์และพัฒนาแล้ว (Proved Developed Reserves) คิดเป็นประมาณร้อยละ 52
ของปริมาณสารองพิสูจน์แล้ว รวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
ปริมาณการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ในปี 2557 คิดเป็น 131
ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ (เป็นน้ามันดิบและคอนเดนเสท 40 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 571
พัน ล้านลูก บาศก์ฟุต (91 ล้านบาร์เ รลเทีย บเท่าน้ามัน ดิบ )) หรือประมาณ 359,259 บาร์เ รลเทีย บเท่า
น้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีทแี่ ล้ว ประมาณ 29,846 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.06
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตเป็นผลมาจากการเข้าซื้อบริษัทในเครือ Hess Corporation ที่ถือครอง
สัดส่วนในโครงการสินภูฮ่อมและคอนแทร็ค 4 ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในระหว่างการผลิต
และการเริ่มผลิตในแหล่งซอติก้า

1

ตัวเลขปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วและปริมาณการผลิตรวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) และ บิทูเมน (Bitumen)

เอกสารแนบ 5 หน้า 1

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
ปริมาณสารองน้ามันดิบ, คอนเดนเสท
ก๊าซธรรมชาติและบิทูเมนที่พิสูจน์แล้ว(1) (2)

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
4) Purchases/Sales of Petroleum in place
5) Production
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
Company’s share of
reserves of consolidated
companies
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1) Revision of previous estimates
2) Improved recovery
3) Extensions and discoveries
4) Purchases/Sales of Petroleum in place
5) Production
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ปริมาณสารองน้ามันดิบ, คอนเดนเสท
ที่พิสูจน์แล้ว(1) (2)
(ล้านบาร์เรล)
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม

ปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติ
ที่พิสูจน์แล้ว(1)
(พันล้านลูกบาศก์ฟุต)
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม

ปริมาณเทียบเท่าน้ามันดิบ
ในประเทศ

(ล้านบาร์เรล)
ต่างประเทศ

รวม

125
7
4
5
(29)
112

138
8
2
(10)
138

263
15
4
7
(39)
250

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

501
14
8
19
(92)
450

400
10
3
11
(28)
396

901
24
8
22
11
(120)
846

112
15
1
7
5
(27)
113

138
1
(52)
(13)
74

250
16
1
7
(47)
(40)
187

2,065
86
6
146
222
(406)
2,119

1,812
48
(165)
1,695

3,877
134
6
146
222
(571)
3,814

450
30
2
31
42
(94)
461

396
9
(52)
(37)
316

846
39
2
31
(10)
(131)
777

(1) ปริมาณสารองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมาณสารองพิสูจน์แล้วสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม
(2) ตัวเลขปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วและปริมาณการผลิตรวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) และ บิทูเมน (Bitumen)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2557
ข)

รำยงำนสินทรัพย์ของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม

รายงานสินทรัพย์ของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมจะแสดงถึง สินทรัพย์ของโครงการต่าง ๆ
ทั้งที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วและยังไม่ได้พิสูจน์ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการสารวจ
และผลิตปิโตรเลียมรวมถึงค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
สิน ทรัพย์ ของโครงการที่พบปริ มาณสารองที่พิ สูจ น์แล้ วประกอบด้วยหลุมสารวจและ
หลุมพัฒนา ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียม ส่วนสินทรัพย์
ของโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว หมายถึง รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากโครงการต่างๆ
ที่ยั งไม่พ บปริมาณสารองที่พิสูจ น์แล้ว ส าหรับ เครื่องมื อและอุ ป กรณ์เ สริมที่ใ ช้ ใ นการผลิตปิ โ ตรเลีย ม
ประกอบด้วยคลังเก็บวัสดุสานักงานภาคพื้นสนาม ยานพาหนะ และอุปกรณ์อื่น ๆ
สินทรัพย์สุทธิของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม หมายถึง มูลค่าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ของสินทรัพย์เพื่อรอการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจาหน่ายต่อไปในอนาคต
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริมาณสารองที่พิสจู น์แล้ว
สินทรัพย์ของโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่พิสจู น์แล้ว
ประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมทีใ่ ช้ในการผลิตปิโตรเลียม
สินทรัพย์รวมของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตัดจาหน่ายสะสม
และ ค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์สุทธิของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม

2557
21,628
5,042
1,984
187
28,841

2556
20,532
3,172
1,065
185
24,954

(13,014)
15,827

(9,207)
15,747
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แบบ 56-1 ประจำปี 2557
(ค) รำยงำนรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นเพื่อกำรได้มำซึ่งสิทธิสัมปทำน กำรสำรวจและกำรพัฒนำปิโตรเลียม
รายงานรายจ่ายที่เกิ ดขึ้นจะแสดงถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้น ในระหว่างปี เพื่อการได้มาซึ่งสิท ธิ
สัมปทาน การสารวจและการพัฒนาปิโตรเลียม ทั้งที่บันทึกเป็นสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย
ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในสิทธิสัมปทานของโครงการต่าง ๆ ทั้งที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วและยังไม่ได้พิสูจน์
รายจ่ายเพื่อการสารวจประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการสารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์
รายจ่ายเพื่อการเจาะและเตรียมหลุมสารวจรวมถึงค่าสงวนพื้นที่ในแปลงสารวจที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา
รายจ่ายเพื่อการพัฒนาประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อการขุดเจาะและเตรียมหลุมพัฒนา และ
รายจ่ายในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการต่าง ๆ สาหรับการ
พัฒนาปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วเพื่อใช้ในการผลิ ต การแยก การปรับปรุงคุณภาพปิโตรเลียม และการ
รวบรวมและเก็บรักษาปิโตรเลียม รวมทั้งรายจ่ายเพื่อท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ

(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน
- โครงการที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
- โครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
รายจ่ายเพื่อการสารวจ
รายจ่ายเพื่อการพัฒนา
รวม

2557
ในประเทศ ต่างประเทศ
590
352
124
1,270
2,336

95
579
759
1,433

2556
รวม
590
447
703
2,029
3,769

ในประเทศ ต่างประเทศ
484
236
1,146
1,866

รวม

344
239
1,324
1,907
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828
475
2,470
3,773

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
(ง) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม
รายงานผลการดาเนินงานนี้แสดงเฉพาะผลการดาเนินงานจากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
สาหรับปี 2557 และ 2556 โดยแสดงไว้ในตารางข้างล่างดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการดาเนินงานและบารุงรักษา
หลุมผลิต ตลอดจนเครื่องมือและอุป กรณ์ก ารผลิต สาหรับ ค่าใช้จ่ายในการสารวจ หมายถึง ค่าใช้จ่าย
สารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์และค่าตัดจาหน่ายหลุมสารวจที่ไม่พบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจกรรม
การผลิตปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจาหน่าย หมายถึง ค่าสึกหรอของสินทรัพย์จากกิจกรรม
การผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งค่าตัดจาหน่ายประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น หมายรวมถึง รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ กาไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ภาษีเงินได้คานวณจากกาไรจากผลการดาเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ค่าใช้จ่ายทั่วไปของสานัก งานใหญ่และต้ น ทุน ทางการเงิน ไม่รวมเป็ น ค่าใช้จ่ายในการ
คานวณผลการดาเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
รำยได้ :
รายได้ – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายได้ – บริษัทอื่น
รำยได้จำกกำรขำยรวม
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคาค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น
ค่ำใช้จ่ำยรวม
ผลกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ผลกำรดำเนินงำนสุทธิ

ในประเทศ

2557
ต่างประเทศ

5,034
294
5,328

1,643
935
2,578

6,677
1,229
7,906

5,324
257
5,581

820
1,087
1,907

6,144
1,344
7,488

494
80
93
668
1,633
(3)
2,965
2,363
865
1,498

637
253
78
118
906
962
2,954
(376)
353
(729)

1,131
333
171
786
2,539
959
5,919
1,987
1,218
769

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

รวม

2556 (ปรับปรุงใหม่)
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม
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แบบ 56-1 ประจำปี 2557
(จ) รำยงำนมูลค่ำปัจจุบัน ตำมมำตรฐำนของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ย วข้องกับปริมำณสำรอง
ปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว
ตามมาตรฐานการวัดมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับ ปริมาณสารอง
ปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว จะคานวณโดยใช้ราคาเฉลี่ย 12 เดือน* (คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉพาะที่
มีกาหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น) คูณด้วยประมาณการปริมาณการผลิตในอนาคตของปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
ที่เหลืออยู่ ณ สิ้นปี หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาและผลิตปริม าณ
สารองที่พิสูจน์แล้ว ซึ่งคิดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายตามข้อมูล ณ สิ้นปี โดยไม่คานึงถึงสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ที่
อาจจะเปลี่ยนไปในอนาคต
ภาษีเงินได้ในอนาคตคานวณโดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ สิ้นปี และหักหรือ
ปรับปรุงส่วนลดต่างๆ ตามที่เป็นจริง
กระแสเงินสดสุทธิคานวณจากมูลค่าของกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีเป็นมูลค่าปัจจุบัน
ด้วยอัตรา 10% ต่อปีเพื่อสะท้อนถึงมูลค่าตามเวลาของกระแสเงินสดนั้น
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดตามที่แสดงไว้ข้างล่างนี้ มิได้มุ่งหมายให้เป็น
การแสดงประมาณการมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์ปิโตรเลียม การประมาณการมูลค่าตามราคาตลาด
ควรต้องคานึงถึงปัจจัยหลายประการได้แก่ ปริมาณสารองที่ยังไม่ได้พิสูจน์ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นปริมาณสารองที่
พิสูจน์แล้วได้ในอนาคต ประมาณการราคาของน้ามันและก๊าซธรรมชาติในอนาคต อัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลง
ของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิต และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอนาคต รวมทั้งข้อควรคานึงอื่นๆ
อีกมาก ดังนั้นมูลค่าที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณา และ/หรือ การตัดสินใจของผู้วิเคราะห์เป็นหลัก
* ราคาเฉลี่ย 12 เดือน คานวณจากการเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้าหนัก โดยใช้ราคาของวันแรกในแต่ละเดือน

มูลค่ำปัจจุบันตำมกำรวัดมำตรฐำนของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมำณ
สำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
รายรับ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิ
ส่วนปรับลดมูลค่าตามเวลา 10% ต่อปี
มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

ในประเทศ
2557
2556
20,573
19,426
(2,784) (2,782)
(6,393) (5,163)
(4,016) (3,333)
7,380
8,148
(1,495) (2,095)
5,885
6,053

ต่ำงประเทศ
2557
2556
15,771
23,439
(2,381) (6,671)
(2,111) (2,636)
(1,648) (2,388)
9,631
11,744
(3,287) (4,740)
6,344
7,004

รวม
2557
36,344
(5,165)
(8,504)
(5,664)
17,011
(4,782)
12,229

2556
42,865
(9,453)
(7,799)
(5,721)
19,892
(6,835)
13,057
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แบบ 56-1 ประจำปี 2557
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบันตำมกำรวัดมำตรฐำนของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้อง
กับปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พสิ ูจน์แล้ว
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ ณ ต้นปี
รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการผลิตจากการขายและจาหน่าย
ปิโตรเลียมที่ผลิตระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่เกิดขึ้นระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากราคาและค่าใช้จ่ายในการผลิต
การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารองที่สารวจใหม่
สารวจเพิ่มเติม และปรับปรุงวิธีการผลิต
การเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่ได้ประมาณการไว้
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการซื้อหรือขายปริมาณสารองปิโตรเลียม
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากส่วนปรับลดตามมูลค่าของเวลาที่เปลี่ยนไป
การเปลี่ยนแปลงสุทธิของภาษีเงินได้
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ ณ สิ้นปี

2557
13,057

2556
14,437

(5,339)
2,590
(357)
(2,290)

(5,180)
2,557
(2,364)
(1,303)

943
1,040
73
2,454
58

932
697
258
1,067
1,956

12,229

13,057
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แบบ 56-1 ประจำปี 2557
(ฉ) ข้อมูลอื่น
หลุมผลิตน้ำมันดิบ/คอนเดนเสท* และก๊ำซธรรมชำติ
จานวนหลุมผลิตน้ามันดิบ/คอนเดนเสท* และก๊าซธรรมชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อเมริกาใต้
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม

น้ำมันดิบ/คอนเดนเสท*
รวม
สุทธิ
879
466
27
9
7
922

7
4
6
483

ก๊ำซธรรมชำติ
รวม
สุทธิ
1,145
500
141
11
1,297

60
11
571

* รวมหลุมบิทูเมน

หลุมน้ำมันดิบ/คอนเดนเสท* และก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรขุดเจำะ
จานวนหลุมซึ่งอยูร่ ะหว่างการขุดเจาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังต่อไปนี้
แหล่งสารวจ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม
แหล่งพัฒนา
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ออสเตรเลีย
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม

รวม

สุทธิ

1

0.44445

5
2
8

3.8
0.345
4.58945

38

19.18335

5
2
45

0.915
1.35
21.44835

* รวมหลุมบิทูเมน
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แบบ 56-1 ประจำปี 2557
จำนวนหลุมน้ำมันดิบ/คอนเดนเสท* และก๊ำซธรรมชำติ -สุทธิซึ่งขุดเจำะ ในปี 2557

แหล่งสารวจ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ออสเตรเลีย
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม
แหล่งพัฒนา
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ออสเตรเลีย
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม

พร้อมผลิต
สุทธิ

หลุมแห้ง
สุทธิ

14.138895

8.0275

4.0
1.5
19.638895

2.6685384
0.72
11.4160384

211.0559

2.9582

14.08636
0.896875

-

1.7
227.739135

2.9582

* รวมหลุมบิทูเมน

หลุมน้ามันดิบ/คอนเดนเสทและก๊าซธรรมชาติรวมหมายถึงจานวนหลุมทั้งสิ้นที่กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน ไม่รวมหลุมบริการ
หลุมน้ามันดิบ/คอนเดนเสทและก๊าซธรรมชาติสุทธิหมายถึงจานวนหลุมตามสัดส่วนการร่วมทุนในหลุมน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติรวม
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แบบ 56-1 ประจำปี 2557
ผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสปี 2557 และ 2556 สำหรับงบกำรเงินรวมมีดังนี้
ปี 2557
รำยได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
รายได้อื่น ๆ
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสารวจปิโตรเลียม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำย
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สุทธิ
กำไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นปรับลด

หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 4

ไตรมำสที่ 3

1,806,541,773
38,743,913

1,959,035,689 1,945,629,666 1,784,951,307
37,369,030
34,093,118
27,719,064

7,591,572
150,822,109
22,406,240
2,026,105,607

8,799,731
4,914,057
4,192,842
5,872,059
72,180,673
19,177,450 113,233,296
9,008,108
2,092,676,899 2,105,948,653 1,827,550,538

191,263,799
125,555,697
134,168,168
183,634,854
779,671,245

174,700,003
125,778,008
80,748,989
205,190,408
666,409,088

206,484,931
65,446,671
90,959,020
206,394,243
617,887,060

284,058,014
16,136,152
52,157,514
190,552,959
499,289,046

21,009,922

32,994,674

-

3,845,566

1,794,914
996,790,379
82,180,451
2,516,069,429
870,730
(489,093,092)
(250,218,520)
(739,311,612)
(0.20)
(0.20)

24,862,208
1,122,584
1,324,709
1,460,664
1,478,452
41,125,056
62,393,567
58,352,226
56,508,961
1,349,539,446 1,312,972,079 1,105,149,248
1,602,727
1,117,896
(123,874)
744,740,180 794,094,470 722,277,416
(268,157,680) (233,634,994) (342,549,087)
476,582,500 560,459,476 379,728,329
0.12
0.12

0.14
0.14
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0.10
0.10

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)
รำยได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
รายได้อื่น ๆ
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสารวจปิโตรเลียม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำย
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สุทธิ
กำไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นปรับลด

หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 4

ไตรมำสที่ 3

1,816,244,897
37,212,847

1,776,487,811 1,781,405,147
37,267,755
38,552,033

1,797,758,169
37,641,884

7,054,380
44,049,806
1,904,561,930

4,178,300
5,642,364
8,065,016
11,292,979
17,257,284
11,753,485
1,840,833,514 1,851,068,660

40,622,210
12,303,333
1,386,592
16,202,162
1,905,914,350

226,440,686
56,740,786
143,094,657
202,384,841
460,170,810
64,211,059
9,488,063
1,497,165
61,774,202
1,225,802,269
986,765
679,746,426
(440,967,971)
238,778,455
0.06
0.06

215,117,451
48,387,325
69,834,128
199,176,958
410,311,195

200,628,467
29,969,883
56,468,580
203,851,715
376,448,407

185,190,875
36,921,675
63,264,848
211,327,022
390,469,550

70,139,908
8,631,630
1,468,264
1,709,515
42,804,873
47,953,612
995,731,824 987,170,087
2,197,555
1,376,333
847,299,245 865,274,906
(280,822,598) (503,732,394)
566,476,647 361,542,512

1,510,184
48,232,161
936,916,315
1,596,581
970,594,616
(290,746,670)
679,847,946

0.14
0.14

0.09
0.09
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0.17
0.17

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
สรุปปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมและรำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย
2557

2556

2555

2554

2553

321,886

292,629

275,923

265,047

264,575

ราคาขายน้ามันดิบและคอนเดนเสทเฉลี่ย
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล)

94.91

100.15

103.27

102.23

73.77

ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู)

8.03

7.92

7.59

6.00

5.52

ราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเฉลี่ย
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ)

63.38

65.58

64.86

55.49

44.83

Lifting Cost
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ)

5.26

4.88

4.28

4.35

3.75

ปริมาณการขายปิโตรเลียม – สุทธิ
(บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย
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