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รายงานการให้ ความเชื่ อมั่นอย่างจากัดอย่ างเป็ นอิสระ
เสนอ กรรมการบริ ษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”)
ข้อสรุป
จากการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการที่กล่าวในหัวข้อถัดไป บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึ กษาธุรกิจ จํากัด (“สํานักงาน”) ไม่พบปั จจัยใดที่เป็ นเหตุให้เชื่อ
ว่าข้อมูล ความยัง่ ยืนที่ถูกเลือก (“ข้อมูลความยัง่ ยืน”) ซึ่ งกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปและรวมอยู่ในรายงานความยัง่ ยืนประจําปี 2564 (“รายงาน”) หรื อถูก
อ้างอิงเชื่อมโยงในรายงานไปยังเว็บไซต์ขององค์กร (“เว็บไซต์”) และการเปิ ดเผยการปฏิบตั ิตามหลักการด้านความรับผิดชอบด้านการมีส่วนร่ วมของผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย ความมีสาระสําคัญ และการตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในกระบวนการที่นําไปใช้ในการจัดทํารายงานตาม
AA1000APS (2018) และความน่าเชื่อถือของข้อมูลความยัง่ ยืน ไม่ได้จดั ทําตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน (“เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน”) ในสาระสําคัญ
ความรับผิดชอบของสานักงาน
สํานักงานได้รับมอบหมายจาก ปตท.สผ. และสํานักงานเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการให้ ขอ้ สรุ ปของงานที่ให้ ความเชื่ อมัน่ อย่างจํากัดต่อข้อมูล ความ
ยัง่ ยืนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่รวมอยู่ในรายงานและ
เว็บไซต์ ตามที่ระบุไว้ถดั ไป
สํานัก งานได้ปฏิ บัติงานการให้ ค วามเชื่ อมั่นมาตรฐานงานที่ ใ ห้ค วาม
เชื่ อ มั่ น ระหว่ า งประเทศ รหั ส 3000 เรื่ องงานให้ ค วามเชื่ อมั่ น
นอกเหนือจากการตรวจสอบหรื อการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต
(ISAE 3000) และมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมัน่ ระหว่างประเทศรหัส
3410 เรื่ องงานให้ความเชื่อมัน่ ต่อรายงานก๊าซเรื อนกระจก (ISAE 3410)
สํานักงานยังให้ความเชื่อมัน่ ตาม AA1000AS (2008) ที่ระดับ moderate
level ที่สอดคล้องกับการให้ความเชื่อมัน่ อย่างจํากัดตาม ISAE 3000 โดย
เป็ นประเภท Type 2 ซึ่ งไม่ครอบคลุมเฉพาะลักษณะและขอบเขตของ
องค์ ก รในการปฏิ บัติ ต าม AA1000APS (2018) แต่ ร วมไปถึ ง ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของข้อ มู ล ความยั่ง ยื น ตามที่ ร ะบุ ด้ า นล่ า ง ซึ่ ง มาตรฐานนี้
กํา หนดให้ส มาชิ ก ของที ม ผู ป้ ฏิ บัติง านให้ ค วามเชื่ อ มั่น ต้อ งมี ค วามรู ้
ทักษะเฉพาะทาง และความรู้ความสามารถทางวิชาชีพที่จาํ เป็ นในการให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลความยัง่ ยืน สํานักงานได้วางแผนและปฏิบ ัติงาน
เพื่อให้ค วามเชื่ อมัน่ อย่างจํากัดต่อข้อมูลความยัง่ ยื นที่ มี การจัดทําตาม
เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ในสาระสํ า คั ญ สํ า นั ก งานปฏิ บั ติ ต าม
ข้ อ กํ า หนดในเรื่ องความเป็ นอิ ส ระและจรรยาบรรณอื่ น ๆ ตาม
จรรยาบรรณสํ า หรั บ ผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ร ะหว่ า งประเทศของ
คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณสําหรับนักบัญชีระหว่างประเทศ
(รวมถึงมาตรฐานความเป็ นอิสระระหว่างประเทศ) (IESBA Code) ซึ่ ง
ตั้ง อยู่บ นหลัก การพื้ น ฐานของความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ความเที่ ย งธรรม

ความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ ทางวิชาชีพ การรักษาความลับ
และพฤติกรรมทางวิชาชีพ สํานักงานได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศในการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 และรักษาไว้ซ่ ึงระบบของการ
ควบคุมคุณภาพโดยรวม รวมถึงการจัดทํานโยบายวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ปฏิ บัติ ต ามข้อ กํา หนดทางจรรยาบรรณ มาตรฐานทางวิ ช าชี พ และ
กฎหมายข้อบังคับและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
สํานักงานไม่ได้รับมอบหมายในการให้ขอ้ สรุ ปในความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูล
อื่นที่เปิ ดเผยในรายงานและเว็บไซต์
ข้ อมูลความยั่งยืน
ข้อมูลความยัง่ ยืนรวมถึงข้อมูลที่เป็ นตัวเลขหรื อข้อความต่อไปนี้ สําหรับ
ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
• GRI 302-1 Energy consumption within organization
• GRI 302-3 Energy intensity
• GRI 303-3 Water withdrawal (2018)
• GRI 303-4 Water discharge (2018)
• GRI 303-5 Water consumption
• GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
• GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
• GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions
• GRI 305-4 GHG emission intensity
• GRI 305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)
• GRI 305-7 Nitrogen oxides (NOx), Sulfur oxides (SOx), and
other significant air emissions (including NOx, SOx, VOCs and
Methane)
• GRI 306-3 Significant spills
• GRI 306-3 Waste generated (2020)
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GRI 306-4 Waste diverted from disposal (2020)
GRI 306-5 Waste directed to disposal (2020)
GRI 403-9 Work-related injuries (2018)
GRI 403-10 Work-related ill health (2018)
OGSD - OG4 Number and percentage of significant operating
sites in which biodiversity risk has been assessed and
monitored
OGSD - OG5 Volume and disposal of formation or produced
water
OGSD - OG6 Volume of flared and vented hydrocarbon
OGSD - OG7 Amount of drilling waste (drill mud and cuttings) and
strategies for treatment and disposal
OGSD - OG13 Number of process safety events, by business
activity

เกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมิน
ข้อมูลความยัง่ ยืนจะถูกประเมิน ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินที่กาํ หนด
ดังนี้
• มาตรฐานการรายงานความยั่ง ยื น โดย The Global Reporting
Initiative (“GRI Standards”)
• The Oil and Gas Sector Disclosures (“OGSD”) of the Global
Reporting Initiative
• AA1000 AccountAbility Principles Standard (2018)
(“AA1000APS (2018)”)
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริ หารของ ปตท.สผ. เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและ
นําเสนอข้อมูล ความยัง่ ยื นในรายงานและเว็บไซต์ โดยทําให้ มน่ั ใจว่า
ข้อมูล ความยัง่ ยืนได้ถู ก จัด ทําและนําเสนอตามเกณฑ์ที่ก ําหนดไว้ใ น
สาระสําคัญ ความรับผิดชอบนี้รวมถึงการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการ
จัดทํารายงานที่ ป ราศจากการแสดงข้อมูล ที่ ข ัด ต่อข้อเท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ในการให้ ข ้อ สรุ ป ในความเชื่ อ มั่น อย่ า งจํา กั ด ต่ อ ข้อ มู ล ความยั่ง ยื น
กระบวนการในการปฏิบตั ิงานของสํานักงานประกอบด้วยการสอบถาม
และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและการรวบรวมหลักฐานอื่นๆ ดังนี้
• สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารระดับสู งและพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
องค์กรและระดับพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
• สอบถามเกี่ยวกับการออกแบบและการปฏิบตั ิตามของระบบและ
วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่นาํ เสนอใน
รายงานตลอดจนการรวบรวมแหล่งข้อมูลลงในข้อมูลความยัง่ ยืน
• สอบถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิและขั้นตอนในการบริ หารที่
เกี่ยวข้องกับการระบุผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและความคาดหวังของ

พวกเขา การพิจารณาประเด็นความยัง่ ยืนที่สาํ คัญ และการปฏิบตั ิ
นโยบายและแนวทางความยัง่ ยืน
• ทบทวนปฏิบตั ิการภาคสนามโดยเป็ นการประชุมทางไกลจํานวน 2
สถานที่ โครงการสินภูฮ่อม และโครงการเอส 1 ที่สุ่มเลือกบน
พื้นฐานของการวิเคราะห์ความเสี่ ยงรวมทั้งการพิจารณาปั จจัยทั้ง
เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
• เปรี ยบเทียบข้อมูลความยัง่ ยืนกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการ
สุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อประเมินว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ถูก
รวมอยูใ่ นข้อมูลความยัง่ ยืนและได้จดั ทําขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมิน
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานให้ความเชื่อมัน่ อย่างจํากัด มีความแตกต่างใน
ลัก ษณะและระยะเวลา และขอบเขตการปฏิ บัติงานจํากัดกว่างานให้
ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล เป็ นผลให้ระดับความเชื่อมัน่ ที่ได้รับจาก
งานที่ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่น อย่ า งจํา กัด น้ อ ยกว่ า งานให้ ค วามเชื่ อ มั่น อย่ า ง
สมเหตุ ส มผล ดั ง นั้ นสํ า นั ก งานจึ ง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า ง
สมเหตุสมผล
ข้อจากัดโดยธรรมชาติ
เนื่องจากข้อจํากัดโดยธรรมชาติของโครงสร้างระบบการควบคุมภายใน
อาจเป็ นไปได้ว่าข้อผิดพลาดหรื อความผิดปกติในข้อมูลที่นําเสนอใน
รายงานและเว็บไซต์อาจเกิดขึ้นและไม่ถูกตรวจพบ การให้ความเชื่อมัน่
ของสํานักงานไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตรวจหาจุดอ่อนทั้งหมดในระบบ
การควบคุ ม ภายในเกี่ ย วกับ การจัด ทํา และการนํา เสนอรายงาน และ
เว็บ ไซต์ เนื่ อ งจากการให้ ค วามเชื่ อ มั่น ไม่ ไ ด้มี ก ารดํา เนิ น การอย่ า ง
ต่อเนื่ องตลอดระยะเวลา และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานยังคงปฏิบตั ิ อยู่บน
พื้นฐานของการทดสอบ
ข้อจากัดในการใช้ รายงานของสานักงาน
รายงานของสํานักงานมิได้จดั ทําขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้
หรื อ อ้า งอิ ง โดยบุ ค คลอื่ น นอกเหนื อ จาก ปตท.สผ. หากบุ ค คลใด
นอกเหนื อจาก ปตท.สผ. ซึ่ งสามารถเข้าถึงรายงานหรื อสําเนารายงาน
ของสํานักงาน ได้นาํ ข้อมูลในรายงานของสํานักงานไม่ว่าทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนไปใช้ประโยชน์เ พื่อวัตถุประสงค์ใดๆ จะต้องรั บผิดชอบใน
ความเสี่ ยงที่ เ กิ ด ขึ้น เองทั้งสิ้ น ทั้งนี้ ภายใต้บ ทบัญญัติข องกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สํานักงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธต่อความรับผิดชอบใดๆ ที่
มีต่อบุคคลที่สามนอกเหนื อจาก ปตท.สผ. สําหรับงานการรายงานการ
ให้ความเชื่ อมัน่ อย่างจํากัด อย่างเป็ นอิสระ และข้อสรุ ปของสํานัก งาน
โดยสิ้ นเชิง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
11 มีนาคม 2565

