
รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)150

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
 

 ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 

และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปตท. 

ตระหนักถงึพันธกจิสําคญัในการมรีะบบบรหิารจัดการที่ด ีโปร่งใส 

และสร้างความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปตท. มุ่งหวัง

ที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ด้วยเชื่อมั่นว่า หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบบริหาร

จัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความม่ันใจในการลงทุน

และสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อ

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝา่ย รวมถงึทําให้องค์กรมกีารจัดการที่เหมาะสม 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลดีท่ีสดุ สง่เสริมความสามารถ

ในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน 

 นับตั้งแต่แปลงสภาพเป็น บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ

กระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปลายปี 2544 

คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีมาโดยตลอด โดยกําหนดให้ ปตท. จัดทํานโยบายเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

ของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน 

ตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ

องค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ไว้ในข้อบังคับ

ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) รวมทัง้ได้กาํหนดระเบียบบริษทั

ว่าด้วยการกํากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2544 ซึ่งได้มีการแก้ไข

ทบทวนในปี 2557 และจัดทําคู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของ ปตท. ส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 

ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกในปี 2546 โดยมี

การทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐาน

การดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(สํานักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

ข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment 

Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รวมทั้งหลักสากลของ The Organization for Economic 

Cooperation and Development, ASEAN CG Scorecard 

เกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) และแนวปฏิบัติที่ดี

ของบริษัทชัน้นาํในระดับสากล โดยฉบับปจัจบุนัเปน็ฉบบัปรบัปรงุ

คร้ังที่ 4 และใช้ชื่อว่า “คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ปตท. จาํกดั (มหาชน)” หรือคูมื่อ CG ซ่ึงในป ี2561 คณะกรรมการ 

ปตท. อนุมัติการทบทวนสาระสําคัญที่ปรับปรุงในคู่มือ CG ได้แก่

การกํากับ
ดูแลกิจการ
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 • การจํากัดจํานวนรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติ บุคคล

ที่กรรมการ ปตท. จะสามารถดํารงตําแหน่งได้ ซึ่งจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและสร้างความโปร่งใส

ในการกํากบัดูแลมากยิง่ขึน้ โดยกรรมการ ปตท. สามารถ

ดาํรงตาํแหนง่กรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบคุคล

ได้ดังนี้

  1) ดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือ

 นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

  2) ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง 

 ทัง้นี ้การดํารงตาํแหนง่กรรมการตามความในข้อ 2) นี้ 

 จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 1) ด้วย

   อนึ่ง การดํารงตําแหน่งกรรมการตามความในข้อ 1) 

และข้อ 2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

 • การปรับปรุงหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยงองค์กร  เพื่อใหค้รอบคลุมเรือ่งการบรหิาร

จัดการผู้มีส่วนได้เสีย

 ทั้งนี้ ปตท. กําหนดให้การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่ง

ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมาย

ที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Growth Strategy) โดยผลักดันให้เป็นบริษัทพลังงานไทย

ข้ามชาติชั้นนํา เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศเพื่อพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) มุ่งเน้น

การสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกัน (Create Shared Value: CSV) และ

สร้างประโยชนต์อบแทนทีเ่หมาะสมแกผู่ม้สีว่นได้เสยี บนหลกัการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance Policy) 

 ปตท. มกีารทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มอื CG อย่างตอ่เนือ่ง

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี การดําเนินธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ

กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ลงนาม

รับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการทํางาน เพื่อให้

เห็นถึงคํามั่นสัญญาในการนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ 

ปตท. ไว้ดังนี้

 1. คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่น

ที่จะนําเอาหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 

ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable 

Treatment, Transparency, Vision to Create Long-term Value 

และ Ethics มาใช้ในการดําเนินงาน มีโครงสร้างการบริหาร

ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และ

ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 

 2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท

และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่

ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

 3. คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสําคัญในการกําหนด

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สําคัญของ ปตท. โดย

จะต้องพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจัดการ

ที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบ

บัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ 

 4. คณะกรรมการ ปตท. จะต้องเป็นผู้นําในเรื่องจริยธรรม 

เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีของ ปตท. และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะ

เรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากล่ันกรองงานที่มี

ความสําคัญอย่างรอบคอบ

 6. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเอง

รายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการ 

 7. คณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้พิจารณากําหนดมาตรฐาน

จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อให้คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางใน

การประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ ปตท. 

 8. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของ 

ปตท. ท้ังในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่าง

เพียงพอ เช่ือถือได ้และทันเวลา เพ่ือให้ผูถื้อหุน้และผู้มีส่วนได้เสีย

ของ ปตท. ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงาน

ประชาสมัพนัธแ์ละหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์รับผิดชอบในเรือ่ง

การให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนท่ัวไป

 9. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้ผู้ถือหุ้น ปตท. จะได้รับ

การปฏบิตัอิยา่งเท่าเทยีมกนั มสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศ 

และมีช่องทางในการสื่อสารกับ ปตท. ที่เหมาะสม

 10. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบการคัดสรร

บุคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในตาํแหนง่บรหิารทีส่าํคญัทกุระดบั

อย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

 11. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจ

ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน

 ปตท. ได้เผยแพร่คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับ

นักลงทุนและผู้สนใจต่างชาติ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียนําไปใช้

เป็นประโยชน์ หรือนําไปใช้อ้างอิงได้บนระบบเครือข่าย PTT 

Intranet และบนเว็บไซต์ของ ปตท. แล้ว 

การกํากับดูแลกิจการ
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1. สิทธิของผูถือหุน
 

 ในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกําหนดทิศทาง

การดาํเนนิธรุกจิของบรษิทั หรอืตัดสนิใจในเรือ่งที่มผีลกระทบอยา่ง

มีนัยสาํคญัตอ่บริษทั การประชมุผูถื้อหุน้จึงเปน็เวทีสาํคัญสาํหรบั

ผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อซักถาม และพิจารณา

ลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทําหน้าที่

กํากับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบ

ที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณา 

และรับทราบผลการประชุม

 1.1 กําหนดการจัดประชุมผูถือหุน
 

 ปตท. ไดก้าํหนดใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปลีะครัง้ ภายใน

เวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ ปตท. และ

ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ

ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้อง

ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

 ทั้งนี้ ในปี 2561 ปตท. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนช่ัน

เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 

ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร และไม่มีการเรียก

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

 1.2 การแจงเชิญประชุมลวงหนา

 ในปี 2561 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้มีการจัดการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปีในวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยได้เปิดเผยมติ

การประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้ง

ข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อน

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท. 

จะเปน็ผูด้าํเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุทีมี่รายละเอียดวาระ

การประชุม ข้อมลูประกอบที่สาํคญัและจําเปน็สาํหรบัการตดัสนิใจ/ 

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมี

รายละเอียดครบถ้วน รายงานประจําปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบ

การประชมุ เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ และระบวุธิกีารใชไ้ว้

ชดัเจนตามที่ ปตท. กําหนด โดยจัดสง่ให้ผูถ้อืหุ้นลว่งหน้ามากกว่า 

14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 22 

มีนาคม 2561 และได้ทําการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ ติดต่อกัน

ตอ่เนื่องฉบับละ 3 วัน กอ่นวันประชุม 3 วนั (วันที ่6 - 8 เมษายน 2561) 

เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอ

สําหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม 

 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ได้นําข้อมูลหนังสือ

เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ 

ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มต้ังแต่วันที่ 12 มีนาคม 

2561)

 1.3 การดําเนินการประชุมผูถือหุน
 

 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุม

จะแนะนําคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทําหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุม

รับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียง

ของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ปตท. 

รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน 

และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิด

โอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมทกุรายแสดงความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ 

ถามคําถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม

เพียงพอ จากน้ันประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่าง

ชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสําคัญกับทุกคําถาม แล้วจึงให้

ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระน้ัน ๆ สําหรับวาระการเลือกต้ัง

กรรมการ ประธานฯ จะดําเนินการใหผู้ถื้อหุน้ลงมติเปน็รายบคุคล

 ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม 

และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม 

หรอืผู้ถอืหุ้นซึง่ถอืหุ้นรวมกันไม่นอ้ยกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหุ้น

ที่จาํหน่ายได้ทัง้หมดอาจขอให้ที่ประชุมพจิารณาเรื่องอืน่นอกจาก

ที่กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา

ระเบียบวาระที่กําหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กําหนดไว้ใน

ขอ้บังคบัของ ปตท. ทัง้นี้ ในการประชมุผูถ้อืหุ้นสามญัประจําป ี2561 

ไม่มีการเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กําหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

 อนึง่ ในการประชมุทกุคร้ังจะมกีารจดบนัทกึรายงานการประชมุ

อย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับ

คะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละ

ครั้งประมาณ 3 - 4 ช่ัวโมง ท้ังนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจําปี 2561 ได้กําหนดการประชุมเวลา 14.00 น. โดยเริ่ม

รับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมการประชุมรวมจํานวนท้ังสิ้น 4,831 ราย โดยมาประชุม

ด้วยตนเอง 1,964 ราย และรับมอบฉันทะ 2,867 ราย รวมจํานวน

หุ้นทั้งสิ้น 2,279,542,475 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.81 

ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหนา่ยได้ทั้งหมดของ ปตท. 

จํานวนท้ังสิ้น 2,856,299,625 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม

และชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย

การกํากับดูแลกิจการ
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กรรมการ

  1.  นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

  2.  ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  3.  พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา 

  4.  พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  5.  นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ

  6.  นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

  7.  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

  8.  นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  9.  นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการอิสระ

 10.  นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการอิสระ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 11.  นายดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 12. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 13. นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 14.  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 กรรมการ 1 ท่าน คือ นายสมชัย สัจจพงษ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจราชการต่างประเทศ

ผูบริหาร

  1.  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ

  2.  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย 

และรักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย อีกหน้าที่หนึ่ง

  3.  นางนิธิมา เทพวนังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

  4.  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ซึ่งได้รับการคัดเลือก

จากคณะกรรมการให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากบริษัทกลุ่ม ปตท. 

ที่อยู่ด้านหน้าเวที พร้อมที่จะชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจาก

ผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

การกํากับดูแลกิจการ
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ผูสอบบัญชี

  1.  นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  2.  นางสาวผกาวรรณ สืบเหล่า สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  3.  นางสาวจิราวัฒน์ พฤกษาสวย สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ปรึกษากฎหมาย (ทําหน้าที่ตรวจสอบและสอบการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม)

  1.  นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จํากัด 

  2.  นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จํากัด 

  3.  นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จํากัด 

  4.  นายอนุรักษ์ รามนัฏ บริษัท อนุรักษ์ รามนัฎ อินเตอร์เนชั่นแนล ลีเกิล เคาเซลเลอร์ จํากัด

  5.  นางสาวณัฏฐิตา ธนิกกุล บริษัท อนุรักษ์ รามนัฎ อินเตอร์เนชั่นแนล ลีเกิล เคาเซลเลอร์ จํากัด

ผูถือหุน (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 17.30 น.)

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมท้ังสิ้น 5,294 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 2,240 ราย และรับมอบฉันทะ 3,054 ราย

รวมเป็นจํานวนหุ้นทั้งสิ้น 2,345,908,068 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.13 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด

 

 1.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชนสําหรับการประชุม
 

 คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทํารายงานความขัดแย้งของ

ผลประโยชนท์ัง้ทีเ่ป็นแบบรายงานประจาํป ีและแบบรายงานใหมร่ะหวา่งปกีรณมีกีารเปลีย่นแปลง และในการประชมุใด ๆ  ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ ปตท. จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องน้ัน ๆ

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านน้ันจะแจ้งต่อที่ประชุม

เพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ัน ๆ 

 

 1.5  การเปดเผยผลการประชุมผูถือหุน
 

 ในปี 2561 ปตท. จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 12 เมษายน 2561) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งจดบันทึกรายงาน

การประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุจํานวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ 

วธิกีารนับคะแนนเสยีง และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อยา่งครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพยฯ์ และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ภายในกําหนด 14 วัน รวมท้ังได้เผยแพร่รายงานการประชุม วีดิทัศน์ ภาพ และเสียงของการประชุมบนเว็บไซต์

ของ ปตท. ไว้แล้วด้วย

การกํากับดูแลกิจการ
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2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 

 ปตท. ปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นแต่ละรายเท่าเทยีมกัน (แม้วา่จะถอืหุ้น

ไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน ตามจํานวนหุ้นที่ถือ) 

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดย

ไม่คํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะ

ทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง โดยในวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. จะจัดเตรียมที่นั่งสําหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

และหญิงมีครรภ์ไว้ในจุดที่สะดวกที่สุด รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ไว้

คอยอาํนวยความสะดวก ทัง้นี้  ปตท. ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูการประชมุ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและ

จัดทําเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่พร้อมภาษาไทย รวมทั้งกําหนด

ใหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีตอ้งงดเวน้การมสีว่นรว่มในการประชมุ

พิจารณาในวาระนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่น ๆ สําหรับ

ผู้ถือหุ้น ปตท. ก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจํากัด

 

 2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอช่ือ
   บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ
 

 สาํหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํป ี2561 ปตท. กาํหนด

หลักเกณฑ์ รวมทั้งกําหนดข้ันตอนแนวทางการพิจารณาการให้

สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง

เป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณากําหนด

เป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพือ่ใหโ้อกาสผู้ถือหุน้

มีส่วนร่วมในการกํากับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยให้

สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียว หรือหลายท่านที่มีสัดส่วนการถือหุ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

บริษัท หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น

และจะต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนดังกล่าวต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 

1 ปี เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ปตท. ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปีตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2560 เพื่อ

เตรียมการในกรณีต้องเสนอชื่อกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557

 ทั้งนี้ ปตท. ได้นําหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของ ปตท. และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 

จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น

เสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้ง

เปน็กรรมการในระยะเวลาดังกลา่ว ซึ่งเลขานกุารบรษิทัไดร้ายงาน

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. รับทราบแล้ว

 2.2  การอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน
   ในการประชุมผูถือหุน 
 

 เช่นเดียวกับการดําเนินการที่ผ่านมา ในการจัดการประชุม

ผูถ้อืหุ้น ประจําป ี2561 ปตท. ได้อาํนวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุ้น

ทุกราย ต้ังแต่การเลือกสถานที่จัดการประชุมให้สะดวก เพียงพอ

กบัจํานวนผู้ถือหุน้ที่จะมาเข้าร่วมประชมุ รวมท้ังจดัให้มีเจา้หนา้ที่

คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ สามารถอํานวย

ความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น การจัดห้อง

ประชุมสํารองและระบบการถ่ายทอดสัญญาณโต้ตอบระหว่าง

ห้องประชุม การเตรียมการรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือ

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม การเปิดบริการ

ตรวจรับเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วัน การจัดเจ้าหน้าที่

ให้บริการถ่ายเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ช่ัวโมง การขยาย

ระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระ

การประชุมสุดท้าย การนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยการใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและการลงคะแนน

เสียง เพือ่ความสะดวกรวดเร็ว รวมท้ังการจดัใหม้กีารเลีย้งรบัรอง

สําหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม 

 แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจําปี

ของ ปตท. เป็นคนไทย และดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษา

ไทย แต่ ปตท. ได้จัดทําเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และ

เอกสารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเปน็ 2 ภาษา คอื ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

สําหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดทําเว็บไซต์ของ 

ปตท. เป็น 2 ภาษา รวมทั้งจัดให้มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ

ทางภาษาคอยใหค้วามสะดวกในการประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้ในกรณี

ที่มผีูถ้อืหุ้นที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยซักถามข้อสงสัยหรอื

อภปิรายในที่ประชุมผูถ้อืหุ้น  ปตท. จะจัดให้มกีารสื่อสารที่เหมาะสม

และมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งคําถาม และคําตอบสําหรับผู้เข้า

ร่วมประชุมท่านอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษาประโยชน์ และอํานวย

ความสะดวกในการสื่อสารสําหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

 

 2.3  การมอบฉันทะ
 

 เพือ่รักษาสทิธใิห้ผูถ้อืหุ้นที่ไมส่ะดวกเข้าประชุม ประจําปี 2561 

ดว้ยตนเอง ผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผูอ้ืน่หรอืกรรมการอสิระ

ของ ปตท. ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด ซึ่ง ปตท. จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

ที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ท้ังนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบ

ฉันทะให้กับผู้อื่น ปตท. จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะ

เสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้ ปตท. ได้เปิดเผยแบบ

หนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมท้ังรายละเอียดและข้ันตอนต่าง ๆ  

บนเว็บไซต์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้น

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทาง

อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

การกํากับดูแลกิจการ
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3.  บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย 
 

 ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ให้ความสําคัญ

ในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและ

ภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. ออกเป็น 6 กลุ่ม และ

กําหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างสมดุลดังต่อไปนี้

ต่อประเทศ   สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว 

โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ 

มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน และราคาทีเ่ปน็ธรรม

เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดําเนินธุรกิจที่มี

การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐานสากล  และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

ต่อผู้ถือหุ้น   ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้าง

ผลตอบแทนที่ดี  และมีการขยายธุรกิจ

ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างย่ังยืน 

ต่อลูกค้า   สร้างความพงึพอใจและความผกูพนัแกล่กูค้า

โดยผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วย

ราคาเป็นธรรม 

ต่อคู่ค้า   ดําเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็น

ธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์

และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ

และประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน

ในระยะยาว

ต่อพนักงาน  สนบัสนนุการพฒันาความสามารถการทาํงาน

ระดบัมอือาชพีอย่างต่อเนือ่ง ให้ความม่ันใจใน

คณุภาพชวีติการทาํงานของพนกังานทดัเทยีม

บริษัทชั้นนํา เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

 3.1  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทั้ง 6 กลุม
  

 3.1.1 ประเทศ 

 

 ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ มีภารกิจสําคัญ

ในการขับเคลื่อนประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติและวิสัยทัศน์ 

ให้ประเทศไทยมีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีพันธกิจใน

การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหา

พลังงานในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคา

เป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 ปตท. กําหนดทิศทางและกลยุทธ์การดําเนินงานให้สอดคล้องกับ

ยทุธศาสตร์ชาต ินโยบาย Thailand 4.0 นโยบายกระทรวงพลังงาน 

และยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ โดยมีบทบาทในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1) ด้านการสร้างความมัน่คงทางพลงังาน มกีารลงทนุพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณ

การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น เช่น ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สถานี

รบัก๊าซธรรมชาต ิ(LNG Receiving terminal) LPG Import Facilities 

คลังน้ํามันและสถานีบริการน้ํามัน การลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่

และไฟฟ้า เป็นต้น ทางด้านการจัดหาพลังงาน  ปตท.  มกีารบรหิาร

จัดการความเสี่ยงในการจัดหาพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ให้มี

ปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เช่น การจัดหา

ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศ การนําเข้าจากต่างประเทศ

ในรูปแบบ LNG (ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas) 

เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศ 

 2) ด้านการสร้างความมัง่ค่ังทางเศรษฐกิจ ได้จดัหาพลงังาน

ในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ทรัพยากรปิโตรเลียม ผ่านธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่น

นํ้ามัน และธุรกิจปิโตรเคมีที่ทําให้เกิดการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง

อีกมากมาย รวมถึงการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุง

ประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้

ผูป้ระกอบการตลอดห่วงโซ่ธรุกจิ เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็และ

การเตบิโตในยุคเศรษฐกจิดจิทัิล นอกจากนี ้ปตท. ยังเป็นพันธมติร

ที่สําคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 

โดยร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

เพื่อรองรับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EECi) ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

 3) ด้านการสร้างความยัง่ยนื ได้นาํแนวคดิธุรกจิแบบมส่ีวนร่วม 

(Inclusive Business) มาประยุกต์ใช้ โดยการพัฒนาโครงการ

วิสาหกิจท่ีสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลิตผลชุมชนทางการเกษตรและ

จัดหาช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าและสนับสนุนอาชีพ

คนพิการในโครงการ Amazon for Chance และให้ความร่วมมือ

กับภาครัฐในนโยบายประชารัฐด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการขับขี่

ปลอดภัย เป็นต้น ในส่วนของความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม 

ปตท. มุ่งเน้นการสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่ดําเนินธุรกิจ ส่งเสริมการลงทุน

ด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงาน ผลิตภัณฑ์และการบริการ

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม รวมทัง้สนบัสนนุการดาํเนนิการในห่วงโซ่

อปุทานท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable 

Development Goal: SDG) และผนึกกําลังร่วมกับกลุ่ม ปตท. 

ในการต้ังเป้าหมายและดําเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพื่อร่วมรักษาระดับอุณหภูมิโลก

การกํากับดูแลกิจการ
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 3.1.2 สังคม ชุมชน 

 ปตท. มุ่งมั่นส่งเสริมการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนให้แก่

สังคมไทย หรือ “Sustainable Growth for All” โดยนําเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) มากําหนด

เป็นแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (People) ให้มีทักษะที่จําเป็นต่อ

การใช้ชวีติศตวรรษที่ 21 ต้ังแต่สง่เสรมิให้เกดินวัตกรรมการเรยีนรู้

ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน พร้อมท้ังพัฒนาทักษะเพื่อ

ยกระดับคณุภาพชวีติของชุมชนไปสู่การพึ่งพาตนเอง และสง่เสรมิ

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(Planet) ผ่านการสร้างความตระหนักและความร่วมมือ

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศ และสร้างเครือข่ายด้าน

สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล 

ตลอดจนสานต่อการปลูกและดูแลรักษาป่าจากโครงการปลูกป่า 

1 ล้านไร่ เพื่อสร้างผืนป่าอันสมบูรณ์ และลดผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 อนึง่ รายละเอียดในเรือ่งดงักลา่วปรากฏอยูใ่นหวัข้อ “สานตอ่

พลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน” ในรายงานประจําปี 

และรายงานความยั่งยืน ปี 2561 (Corporate Sustainability 

Report 2018) 

 3.1.3 ผู้ถือหุ้น 

 กลยุทธ์การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth 

Strategy) ถูกนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ปตท. ให้เป็นองค์กร

ที่มีความเป็นเลิศในด้านการดําเนินงาน (High Performance 

Organization) โดยต้ังมั่นอยู่บนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(Corporate Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุน

มั่นใจว่า ปตท. จะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดี มีความย่ังยืน 

เป็นองค์กรที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

 

 กิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

 ปตท. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสเยี่ยมชมการดําเนินงาน 

รับทราบข้อมูล พบปะกับคณะผู้บริหาร ปตท. และมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด

ระยองของ ปตท. อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2549 เป็นต้นมา 

 สําหรับปี 2561 ปตท. ได้มีกําหนดแผนงานจัดกิจกรรมใน

วนัที่ 30 - 31 ตลุาคม 2561 โดย ปตท. นําสง่หนังสอืเชญิและเอกสาร

ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อ ณ วัน Record Date เพื่อ

กําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

(วันที่ 7 มีนาคม 2561) โดยทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง

ความประสงคใ์นการเขา้เยีย่มชมกิจการของ ปตท. อนึง่ เนือ่งจาก

มีผู้ให้ความสนใจและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าเยี่ยมชมกิจการ

ของ ปตท. จํานวนมากประมาณ 2,266 คน ปตท. จึงกําหนด

ให้ใช้วิธีการจับสลากในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการ

เช่นเดียวกับที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี ผู้บริหาร และคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็น

สกัขพียาน กําหนดจบัฉลากในวันที่ 18 กันยายน 2561 และประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. บนเว็บไซต์ของ 

ปตท. เจ้าหน้าที่ของ ปตท. ได้ดําเนินการแจ้งผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชม

กิจการของ ปตท. ทางโทรศพัทเ์พือ่ยืนยนัการตอบรับเขา้เยี่ยมชม

กิจการของ ปตท. โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย

เข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya 

Science Academy: KVIS) สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi 

Institute of Science and Technology: VISTEC) และศูนย์เรียนรู้

ป่าวังจันทร์  อําเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง  รับฟังข้อมูลการดําเนินงาน

ของสถาบันฯ และโรงเรียนฯ จํานวน 300 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น 

รุ่นละ 150 คน ซึ่ง ปตท. จะนําข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ถือหุ้น

ไปปรับปรุงการทํางานในปีถัดไป

 สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีสนใจเข้าเย่ียมชมกิจการในคร้ังต่อไป (ประจําปี 

2562) สามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดโครงการ

ได้บนเว็บไซต์ของ ปตท. โดยหากเป็นสถานที่เยี่ยมชมเดิม ปตท. 

ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

 กิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. 

 ปตท. ได้จัดกิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. อย่างต่อเนื่องมา

ตัง้แตป่ ี2553 เพือ่เปน็ชอ่งทางในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์

อันดีระหว่าง ปตท. กับผู้ถือหุ้นกู้ฯ รวมถึงเป็นการตอบแทน

ความเชื่อม่ันที่ได้ลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้ของ ปตท. ท้ังนี้ กิจกรรม

ที่จัดขึ้นในปี 2561 ยังคงมีความหลากหลายเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้ถือหุ้นกู้ฯ ที่มีจํานวนกว่า 22,500 ราย อาทิ

 • นิตยสารรายไตรมาส Happiness ที่ใช้เป็นช่องทาง

ในการสื่อความข้อมูลองค์กร ให้ความรู้ทางด้านพลังงาน 

และบทความต่าง ๆ ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิงอย่าง

ครบครัน

 • กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการกลุ่ม ปตท. จํานวน 3 ครั้ง ได้แก่ 

ครั้งที่ 1 เยี่ยมชมโรงเรียนกําเนิดวิทย์ (KVIS) สถาบัน

วิทยสิริเมธี (VISTEC) และโครงการป่าวังจันทร์ จังหวัด

ระยอง ในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 เยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจ

คาเฟ่อเมซอน (Amazon Inspiring Campus: AICA) และ 

สถาบันพฒันาศักยภาพธุรกจินํ้ามนั Oil Business Academy 

(OBA) ในเดือนกรกฎาคม และคร้ังที่ 3 เยี่ยมชมโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติ ปตท. จังหวัดระยอง ในเดือนตุลาคม
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 • กิจกรรมสานสัมพันธ์ เช่น สัมมนาและเวิร์กชอปประเภท

ต่าง ๆ โดยเฉพาะคอนเสิร์ตที่ยังคงได้การตอบรับที่ดี

เสมอมา ซึ่งในปี 2561 ปตท. ได้จัดคอนเสิร์ตประจําปี 

โดยสื่อถงึ “ความรัก” และ “ความผูกพัน” ที่มรีะหว่าง ปตท. 

และผู้ถือหุ้นกู้ฯ ที่มีตลอดมาจนทําให้ ปตท. ก้าวมาสู่

ปีที่  40 ได้อย่างม่ันคงและจะยังคงเกื้อกูลกันต่อไป 

เสมือนเป็นความรัก ความผูกพัน จนชั่วฟ้าดินสลาย 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โครงการ

คุณช้างจับมือ เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วย อัมพฤกษ์ 

อัมพาต มืออ่อนแรง หรืออาการมือเกร็ง 

 ปตท. ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนารูปแบบการดําเนินการจัด

กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มระดับความพึงพอใจ

ของผู้ถือหุ้นกู้ฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีแผนการเพิ่มช่องทาง

การเข้าถึงข้อมูลการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

 กิจกรรมสําหรับนักลงทุนสถาบัน 

 ในปี 2561 นอกเหนือจากกิจกรรมผู้บริหารพบนักลงทุน เพื่อ

ชี้แจงข้อมูลผลประกอบการประจําไตรมาสแล้ว ปตท. ได้จัดให้

นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชมกิจการ

และพบผู้บริหารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นประจําปีในช่วง

เดือนมกราคม ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ไปเยี่ยมชมสถานีบริการนํ้ามัน

และร้านคาเฟ่อเมซอนที่เมืองพนมเปญและเมืองเสียมเรียบ 

ประเทศกัมพูชา โดยในการเยี่ยมชมดังกล่าว นักลงทุนและ

นักวิเคราะห์มีโอกาสทราบถึงทิศทางและโอกาสในการดําเนิน

ธุรกิจของกลุ่ม ปตท. จากผู้บริหารโดยตรง 

 3.1.4 ลูกค้า 

 ปตท. ดาํเนินธรุกิจทัง้ตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศ 

โดยมีผลิตภณัฑห์ลกัทีจ่าํหนา่ยคือ ผลิตภณัฑก์า๊ซธรรมชาติ และ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าธุรกิจ

การค้าระหว่างประเทศ ลูกค้าธุรกิจนํ้ามัน ลูกค้าธุรกิจก๊าซ และ

ลูกค้าธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ท้ังในกลุ่ม Business to Business 

(B2B) และกลุ่ม Business to Consumer (B2C) 

 ปตท. รับฟงัเสียงลกูค้า เพ่ือใช้วิเคราะห์กาํหนดความต้องการ

และความคาดหวังของลูกค้า ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น 

การเยี่ยมเยียนลูกค้า การสัมมนา การสํารวจความคิดเห็น ฯลฯ 

ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้สารสนเทศในด้านข้อมูลคู่แข่ง สภาพ

การแข่งขัน เทคโนโลยี แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า การใช้ชีวิต

ของผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมทางการตลาด และความต้องการ

ในอนาคตของลูกค้า โดยนําไปพิจารณาร่วมกับสารสนเทศอื่น ๆ 

ได้แก่ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจพลังงาน นโยบายรัฐ 

กฎระเบียบ นวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลการเงินและเศรษฐกิจ 

เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงตามความต้องการ

และความคาดหวังของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 ปตท. พฒันาระบบสนบัสนนุเพือ่เพิม่ความสะดวกใหก้บัลูกคา้

ในการทําธุรกรรมกับ ปตท. อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาระบบ 

e-Order ระบบ e-Billing ระบบ e-Payment และระบบ Direct 

Approved ช่วยให้ลกูค้าสามารถสบืค้นขอ้มูล รับการสนับสนุน และ

ทาํธรุกรรมได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ปตท. พัฒนาและเพิ่มประสทิธภิาพ

การทํางานของศูนย์รับคําสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ ด้วยระบบ 

iMind เชื่อมโยง รวมศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น อีเมล 

เว็บไซต์ ข้อมูลสมาชิกบัตร PTT Blue Card ฯลฯ เพื่อให้พนักงาน 

Contact Center ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยข้อมูล

ที่ถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา

 ปตท. จัดทํามาตรฐานการให้บริการและคู่มือปฏิบัติงาน

ที่ครอบคลุมทุกช่องทาง เช่น คู่มือมาตรฐานสถานีบริการ คู่มือ

การบรรจุก๊าซ คู่มือการเติมนํ้ามันอากาศยาน คู่มือมาตรฐาน 

Contact Center เป็นต้น โดยมีวิธีการตรวจประเมินผลตาม

มาตรฐานบริการตามระบบ QSHE MS, Mystery Shopper, Mobile 

Lab ตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถ

สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าได้สม่ําเสมอ 

 ปตท. พัฒนาวธิกีารบรหิารความสัมพนัธก์บัลูกคา้ให้เหมาะสม

กับแต่ละวงจรชีวิตของลูกค้า เพื่อนําไปสู่การซื้อซ้ําและบอกต่อ 

อันเป็นระดับความสัมพันธ์เป้าหมายสูงสุด มีระบบการประเมิน

ความพงึพอใจ ความไม่พงึพอใจ และความผกูพนัของลกูค้าทีม่ต่ีอ 

ปตท. โดยเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ผา่นการวจิยัสาํรวจความพงึพอใจ

ประจําปี ที่มีการพัฒนาวิธีการและข้อคําถามอย่างต่อเนื่อง โดย

พิจารณาร่วมกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าโดยตรง เพื่อให้

ผลการสํารวจสะท้อนการดําเนินงานในปัจจุบัน และเพิ่มโอกาส

ในการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้น ท้ังนี้ 

มีการรวบรวมและวิ เคราะห์ความไม่พึงพอใจของลูกค้า

อย่างสม่ําเสมอ เช่น Contact Center การเข้าพบลูกค้า เป็นต้น

เพื่อให้สามารถทราบถึงสัญญาณชี้บ่ งล่วงหน้า  นําไป สู่

การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ป้องกันการสูญเสียลูกค้า และ

การแทรกแซงจากคู่แข่ง

 ปตท. แบ่งกลุ่มประเภทข้อร้องเรียนตามความรุนแรงของ

ผลกระทบ โดยกําหนด Service Level Agreement สําหรับ

ข้อร้องเรียนแต่ละประเภท ท้ังนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง

แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ข้อร้องเรียน

ทุกประเภทจะต้องได้รับการตอบสนองเบื้องต้นภายใน 24 ช่ัวโมง 

และมีการตอบกลับไปยังลูกค้าทุกรายภายหลังที่มีการแก้ไข

แลว้เสรจ็ มกีารสอบถามถงึความพงึพอใจตอ่การแกไ้ขปญัหาของ 

ปตท. พร้อมแจ้งแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาว สร้างความม่ันใจ

ให้กับลูกค้า มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา และจะยังคง

ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ ปตท. ต่อไปในอนาคต

 ทั้งนี้ ปตท. ใส่ใจด้านความสะดวกและความปลอดภัย

ของลกูคา้อยา่งตอ่เนือ่ง จงึไดด้าํเนนิโครงการตา่ง ๆ  เชน่ โครงการ 

PTT Tune Up ให้บริการตรวจเช็กเครื่องยนต์ และปรับจูน

เครื่องยนต์ฟรี เป็นต้น
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ผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา

 หนวย: รอยละ

น้ํามัน

กาซธรรมชาติ
การคา
ระหวาง
ประเทศ

กาซ
ธรรมชาติ

โรงไฟฟา
และตลาด
คาสง

อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
และปโตรเคมี

NGV

เป้าหมายปี 2561 95.0 93.0 91.0 93.0 93.0 91.0 89.0

ระดับความพึงพอใจปี 2561 97.0 90.6 87.8 91.2 94.4 87.4 91.0

ระดับความพึงพอใจปี 2560 97.0 92.0 90.7 92.2 93.8 91.0 88.3

ระดับความพึงพอใจปี 2559 95.0 89.0 89.1 89.5 92.1 88.7 85.0

 3.1.5 คู่ค้า 

 ผู้ค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียสําคัญในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน ปตท. จึงให้ความสําคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาค

บนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญา

อยา่งเครง่ครดั และปฏิบตัิตามกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง ซึ่งเปน็กระบวนการสําคญัในการควบคมุคณุภาพสินคา้และบริการ ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ ปตท. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 นอกจากนั้น ปตท. มีความมุ่งม่ันที่จะดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม 

และสิง่แวดลอ้ม เพือ่ให้บรรลตุามปณธิานทีต่ัง้ไว ้ปตท. จงึใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทานและพฒันาใหเ้กดิขึน้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยได้จัดทํากระบวนการบริหารความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของผู้ค้า เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืนให้ประสบความสําเร็จ โดยมีปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 3 ปัจจัย คือ 

 1.  นโยบายและทิศทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน

 นโยบายและกลยุทธข์ององค์กรเปน็ปจัจยัสาํคญัทีส่ร้างความตระหนักใหแ้กพ่นกังานภายในองค์กรและสงัคมภายนอกรับทราบถึง

ความมุ่งมัน่ และทิศทางการดําเนินงานขององค์กร ดังน้ัน ในปี 2558 ปตท. จึงออกนโยบายการจัดหาและบริหารงานผู้คา้อย่างย่ังยนื 

กลุ่ม ปตท. 

 เพื่อให้ผู้ค้าของ ปตท. มีแนวทางปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน และเหมาะสม

มากขึ้น ปตท. จึงทบทวน แนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct: SSCoC) 

และประกาศใช้เป็นคร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 โดยกําหนดเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกําหนด ข้อบังคับ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นที่ ปตท. ให้ความสําคัญ ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

 1.  จริยธรรมทางธุรกิจ 

 2.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 3.  ความปลอดภัย 

 4. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
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 2.  การพัฒนากระบวนการจัดหาและบริหารงานผู้ค้า

  ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

 เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามทิศทางของ

องค์กร ปตท. มกีารบรหิารจัดการผู้คา้โดยคํานงึถงึผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล (Environment, Social 

& Governance: ESG) ปตท. ได้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลของกลุ่มงานสินค้า

และบรกิาร เพื่อแบ่งระดับการบรหิารคู่คา้ เป็น 3 ระดับ คอื 1. กลุ่ม 

Critical 2. กลุม่ Key 3. กลุม่ Manage เรียงตามลาํดบัความรนุแรง 

และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น สําหรับผู้ค้ากลุ่ม Critical จะได้รับ

การบรหิารจดัการอยา่งเขม้ขน้ นอกเหนอืจากการลงนามรบัทราบ

แนวทางการปฏบัิตอิยา่งยัง่ยนืของผูค้า้ ปตท. แล้ว ต้องมกีารตอบ

แบบประเมินการปฏิบัติอย่างย่ังยืน (Sustainability Performance 

Assessment) ซึ่งหากผู้ค้าประเมินตนเองแล้ว คะแนนไม่ถึง

ตามเกณฑ์ที่กําหนดจะต้องจัดทําแผนงานและกรอบเวลาใน

การปรับปรุง (ESG Corrective Action Plan) ท้ังนี ้ ปตท. ขอสงวนสทิธิ์

ในการเข้าตรวจสอบ (Auditing) ผลการประเมินตนเองของผู้ค้า 

โดยในปี 2561 คณะทํางาน ปตท. ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

ได้เข้าตรวจประเมินการดําเนินงานด้านความย่ังยืนของผู้ค้า

กลุ่ม Critical จํานวน 11 บริษัท โดยผลคะแนนในภาพรวม ผู้ค้า

อยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากน้ี ปตท. ยังดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

การดําเนินงานอย่างย่ังยืนของผู้ค้า โดยคัดเลือกผู้ค้าหลักที่มี

ลกัษณะการดําเนนิงานที่เกีย่วข้องกับ ESG เข้ารว่มอบรมหลักสตูร

การพัฒนาศักยภาพด้านความย่ังยืนของผู้ค้า และฝึกปฏิบัติการ

ประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืนของบริษัทตนเอง เพื่อวางแผน

พัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย ปตท. ต่อไป นอกจากนี้ ปตท. 

ยังมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (PTT 

Green Procurement) ตามนโยบายของภาครัฐ โดยมีการจัดทํา

คู่มือเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ปตท. 

ประกอบด้วย เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างจํานวน 23 หมวด ดังนี้ 

 1. การเช่าซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 2. การเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 3. การเช่าซื้อเครื่องพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 4. การเช่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 5. การบริการเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

 6. การจ้างทําสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 7. การจัดซื้อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 8. การจ้างเหมาก่อสร้างสถานีบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

 9. การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 10. การจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 11. การจ้างเหมาระบบปรับอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 12. การจ้างเหมาติดต้ัง/ บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

 13. การจ้างทําเสื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 14. การจัดซื้ออุปกรณ์สํานักงาน e-Catalog ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

 15. การจัดซื้อน้ําดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 16. การจ้างเหมาบริการทําความสะอาดที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

 17. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

 18. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งภายใน

 19. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

 20. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อปรบัปรุงภูมิทัศน์

 21. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

 22. การจ้างเหมาที่ปรึกษา

 23. การจ้างจัดงานบริการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม

 นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองการดําเนินการด้าน Pride ใน

การเป็นองค์กรโปร่งใส ปตท. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐใน

การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ ไดล้งนามในบันทกึขอ้ตกลง

ความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรฐัวสิาหกจิ และหนว่ยงานรฐัวสิาหกจิ เพือ่ใหก้ารขบัเคลือ่น

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายของรัฐบาล

ที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

นําไปสู่การปฏิบัติในภาครัฐวิสาหกิจได้อย่างประสบผลสําเร็จ

ตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล โดยในส่วนของการให้

และการเปิดเผยข้อมลูในการจัดซือ้จัดจา้ง ปตท. ได้เปดิเผยข้อมลู

การจัดหาพัสดุ โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผล

การพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลท่ีต้อง

จดัไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญตัิ

ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเปดิเผยขอ้มลูการจดัซื้อ

จดัจา้งดังกล่าวเปน็รายเดอืนผา่นเวบ็ไซต ์www.pttplc.com เพือ่ให้

ประชาชนตรวจดูได้ การดําเนินการดังกล่าวจะได้รับการประเมิน

เป็นประจําทุกปี โดยปี 2560 การประเมินเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ได้คะแนน 100% 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ปตท. ได้

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 จงึไดป้รับปรงุกระบวนการโดยกาํหนดใหม้กีารเปดิเผย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา

กับ ปตท. สามารถบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมเข้า

เสนองานได้ล่วงหน้า ปัจจุบัน ปตท. ได้เปิดเผยแผนการจัดซื้อ

จัดจ้างประจําปี 2562 ตามที่กฎหมายดังกล่าวกําหนดแล้ว

ทั้ง 3 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่เว็บไซต์ www.pttplc.com ระบบ

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และสถานที่

ปิดประกาศ ณ สํานักงานของ ปตท.

การกํากับดูแลกิจการ
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  เพื่อเพิม่ความโปร่งใสในการดาํเนนิการจดัซื้อจดัจา้ง ทัง้ในสว่น

ของการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการจัดซื้อ

จัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงซึ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของ ปตท. ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว จึงได้มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการกํากับดูแลตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (คตจ.) ขึ้น 

โดยประกอบดว้ยผูบ้รหิารจากหนว่ยงานจดัหา หนว่ยงานกฎหมาย 

และหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท. เพื่อกํากับดูแลและ

ตรวจสอบการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์ และ

ขัน้ตอนการดําเนนิงานที่เกีย่วข้อง ซึ่งในแต่ละปี คตจ. จะดําเนนิการ

ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสุ่มตรวจสอบงานจัดซื้อ

จัดจ้างเพื่อตรวจหาข้อบกพร่องจากการดําเนินงาน หาสาเหตุ

ของข้อบกพร่อง และแนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันไม่ให้เกิด

ข้อบกพร่องซํ้า ทั้งนี้ ในปี 2561 ผู้บริหารได้มุ่งม่ันในวิสัยทัศน์

ในการเป็นองค์กรโปร่งใส จึงกําหนดให้มีตัวชี้วัด (KPI) ของ

ทกุสายงานในการดาํเนนิการจดัซื้อจดัจา้งใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 

และกฎระเบยีบภายในของ ปตท. ด้วย เพื่อใหม้ัน่ใจได้วา่การจัดซื้อ

จดัจ้างของ ปตท. มีความคุม้คา่ โปรง่ใส เปน็ธรรม มีประสิทธิภาพ

มีประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

 นอกจากนี้ ปตท. ได้มีระบบการตรวจรับงาน (Material 

Receive (MR) on web) ที่ให้หน่วยงานผู้ใช้ประเมินผลการดําเนิน

งานของผู้ค้าในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ด้านคุณภาพ (Quality) ด้าน

การส่งมอบ (Delivery) การให้บรกิาร (Service) ด้านการดําเนนิงาน 

(Performance) ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

(SSHE) ด้านความยั่งยืน (Sustainability) โดยเบื้องต้นจะแจ้ง

ผลการประเมินแก่ผู้ค้าที่อยู่ในทะเบียนผู้ค้ารับทราบ เพื่อนําไป

ปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป

 

 3. การพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรที่มีส่วน

เกีย่วขอ้งเปน็อีกปจัจัยทีส่าํคญัในการขบัเคล่ือนใหก้ารดาํเนินการ

ท้ังหมดน้ีสัมฤทธิผล ปตท. จึงให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าของผู้บริหาร และพนักงาน

ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและเหมาะสม ผ่านการอบรม 

สื่อความ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้  

(Knowledge Management: KM) เพื่อให้สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ด้านความย่ังยืนสู่การบริหารจัดการผู้ค้า นอกจากนี้ 

ปตท. ได้สร้างความพร้อมและสื่อความให้แก่ผู้ค้าควบคู่กันไป 

เพื่อให้ผู้ค้าเตรียมการพัฒนาการดําเนินธุรกิจของตนให้เป็นไป

ตามแนวทางความย่ังยืน หรือแนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืน

ของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) 

 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่าง ปตท. 

กับผู้ค้า และพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าให้พร้อมสนับสนุน ปตท. 

ทั้งในด้านผลการดําเนินการ ความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2561 ปตท. ได้จัดงาน

สมัมนาผู้คา้โดยเป็นการจัดงานของแต่ละหน่วยงานธุรกจิ/ สายงาน 

(Supplier Relationship Management Seminar: SRM) จํานวน

ทั้งสิ้น 5 คร้ัง

กลุมผูคา วันที่จัดงาน

ผู้ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช   3 สิงหาคม 2561

ผู้ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง 28 สิงหาคม 2561

ผู้ค้าของหน่วยงานวิศวกรรมโครงการ   3 กันยายน 2561

ผู้ค้าของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   7 กันยายน 2561

ผู้ค้าของหน่วยงาน NGV 12 ธันวาคม 2561

 การจดัสมัมนาผูค้า้ของ ปตท. จะมีการส่ือความ ถา่ยทอดทิศทางการดาํเนินงาน การจดักิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมตามกลุม่ผูค้า้ 

โดยหัวข้อการสื่อความและการจัดกิจกรรมสัมมนาในปี 2561 ประกอบด้วย

 • ทิศทางการดําเนินธุรกิจของวิสัยทัศน์และพันธกิจของ ปตท. 

 • นโยบายและทิศทางการจัดหาสินค้าและบริการ ปตท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • การจัดหา การบริหารจัดการผู้ค้า และการบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน

 • การจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมกันระหว่างพนักงานจัดหาและผู้ค้า ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ

ของผู้ค้ามากขึ้น ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์ที่ดี และก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Partnership) ต่อไป 

 • การจัดทําเวิร์กชอบ การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ให้กับผู้ค้า เพื่อให้เกิดความย่ังยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างแท้จริง

การกํากับดูแลกิจการ
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 นอกจากนี ้ ปตท.  ยงัมโีครงการสง่เสรมิศกัยภาพผูค้า้ตามเกณฑ์

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม ให้กบัผู้คา้ของ ปตท. ที่มคีวามสนใจเขา้ร่วมโครงการ 

เพื่อสง่เสรมิการดาํเนนิกจิการของผู้คา้ให้มคีวามยัง่ยนื สอดคล้อง

ตามนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

ผูค้า้อีกทางหนึง่ โดยในปี 2560 - 2561 มีผูค้า้เขา้รว่มการสมัมนา

จํานวน 33 ราย และ ปตท. ได้คัดเลือกผู้ค้าที่มีศักยภาพใน

การดาํเนินงานจํานวน 11 ราย เข้าร่วมโครงการนําร่อง ซึ่งประสบ

ผลสําเร็จเป็นอย่างดี 

 ปตท. กําหนดให้ผู้ที่จะเข้าร่วมเสนอราคา จะต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทํางานและการใช้

เคร่ืองมือ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ

การทํางานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อม ให้ระมัดระวังในการทํางานเป็นพิเศษ ท้ังนี้ ปตท. 

จะจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของผู้ค้า เพื่อประเมินศักยภาพ

การดาํเนนิงาน โดยเฉพาะด้านความมัน่คง ปลอดภัย อาชวีอนามัย

และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทผู้ค้าต้องผ่าน

การอบรมการปฏิบัติตน การดําเนินการในพื้นที่การทํางานของ 

ปตท. และปฏิบัติงานตามข้อกําหนดในการเข้าทํางานในเขต

ปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดการปฏิบัติตนตามแต่ละลักษณะงานไว้ 

 ปตท. ได้จัดทําทะเบียนผู้ค้า (PTT Approved Vendor List: 

PTT AVL) เพื่อประโยชน์ในงานจัดหาสินค้าและบริการด้วยวิธี

ประมูล เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้กระบวนการกําหนดกลุ่มงาน และ

ขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกผู้ค้าเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ 

ปตท. น้ัน จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบสินค้า/

บริการไดต้รงกบัความต้องการขององคก์ร และสง่เสริมความเป็น

พันธมิตร (Partnership) กับ ปตท. อย่างยั่งยืน โดยในปี 2561 

มีผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า ปตท. รวมจํานวน 

232 บริษัท จาก 17 กลุ่มงาน

 เพื่อให้การจัดทําทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. เป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพ ปตท. ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และคณุสมบตัิ

ของผู้ค้าที่สมัครเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้าในแต่ละกลุ่มงาน 

โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้าจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1.  ผูค้า้จะตอ้งไมเ่ปน็ผูล้ะทิง้งานของ ปตท. หรอืสว่นราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ 

 2.  กรณีที่เคยถูกเพิกถอนออกจากกลุ่มงานใดในทะเบียน

ผู้ค้าของ ปตท. จะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าฯ กับ ปตท. 

ในกลุ่มงานน้ัน ๆ  ในช่วงระยะเวลา 3 ปี นบัถัดจากวันทีถ่กูเพกิถอน 

ยกเว้นกรณีถูกเพิกถอน เนื่องจากเป็นผู้ละทิ้งงานของ ปตท. หรือ

สว่นราชการรัฐวสิาหกจิ และหน่วยงานต่าง ๆ  ของรฐั ปตท. จะไม่รบั

เข้าเป็นผู้ค้าในทะเบียนผู้ค้า ปตท. จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งแสดง

หลักฐานการยกเลิกการถูกเพิกถอน 

 3. ผู้ค้าจะต้องเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติ

อย่างย่ังยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of 

Conduct: SSCoC)

 นอกจากหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นแล้ว ปตท. ยังประเมิน

คุณสมบัติผู้ค้าในด้านการดําเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติ

อย่างย่ังยืนของผู้ค้าควบคู่กันไปด้วย 

 หลังจากผูค้า้ส่งมอบสนิค้า/ บรกิารในแต่ละงวดงานแล้ว ปตท. 

จะประเมินผู้ค้า พร้อมท้ังแจ้งผลการประเมินให้ผู้ค้าทราบข้อดี/ 

ข้อควรปรับปรุงในการดําเนินงาน เพื่อพิจารณานําไปปรับปรุง

การดาํเนนิงานของผูค้า้เอง (Supplier Development) ใหด้ยีิง่ขึน้ไป 

 นอกจากนี้ ในการจัดหาสินค้าและบริการ ปตท. จะสนับสนุน

ผู้ค้าในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก โดยเมื่อพิจารณาข้อมูล

การจัดหาที่ผ่านมา พบว่า ปตท. มีการจัดหาสินค้าจากท้องถิ่น

มากกว่าร้อยละ 90 รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดหาสินค้าจาก

ในพื้นที่ที่สถานประกอบการ ปตท. ต้ังอยู่เป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิด

การสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทย อีกท้ัง

ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

 3.1.6 พนักงาน

 (ได้รายงานหมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “พนักงาน” 

แล้ว)

 3.2 การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
   สากล 
 

 ปตท. กําหนด ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ต้องเคารพกฎหมาย ข้อกําหนด ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วัฒนธรรมอันดีงามที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่เข้าไปลงทุน 

รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด โดย

ถือเป็นบรรทัดฐานข้ันต้นของการดําเนินงาน 

 เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ

ต่าง ๆ ที่กํากับดูแลองค์กรอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปี 2560 จึงจัด

ตั้งฝ่ายกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance 

Department) ขึ้นภายใต้สํานักกฎหมาย เพื่อรวบรวมกฎระเบียบ 

ประเมินความเสี่ยง สนับสนุนหน่วยงานในองค์กรให้สามารถ

ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ตลอดจนติดตามตรวจสอบ 

และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการ

ที่เกี่ยวข้อง 

 ปตท. ได้พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการด้าน

สิทธิมนุษยชนมาต้ังแต่ปี 2560 โดยได้ทําการประเมินความเสี่ยง

ด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 

ทั้ง 73 บริษัท ใน 29 ประเทศ พบว่าประเด็นความเสี่ยงหลัก

ที่อาจเกิดขึ้นกับการดําเนินงานของกลุ่ม ปตท. คือ ความเสี่ยง

ต่อการบังคับใช้แรงงาน สภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัย สุขภาพ

และความปลอดภัยในชุมชน และการบริหารจัดการด้าน

สิทธิมนุษยชนในสายโซ่อุปทาน โดยแต่ละพื้นที่ที่มีประเด็น

ความเสี่ยงได้จัดทํามาตรการควบคุม และแผนการดําเนินงาน

ด้านสิทธิมนุษยชนครบถ้วนร้อยละ 100 ของพื้นที่ ทําให้ปัจจุบัน

การกํากับดูแลกิจการ
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ระดับความเสี่ยงด้านสทิธมินุษยชนของกลุ่ม ปตท. ที่พบอยู่ในระดับ

ที่สามารถควบคุมได้ โดยมีการติดตามการดําเนินงานตามแผน

การดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นประจําทุกไตรมาส เพื่อ

ให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด จากการปฏิบัติ

ตามระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง และ

ต่อเนื่องทําให้ในปี 2561 ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นเรื่อง

สิทธิมนุษยชน รวมถึงได้ทําการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงาน

ตามหลักสากล 10 ประการของ The United Nations Global 

Compact อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการดําเนินธุรกิจ

ท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน  ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิแรงงาน  การรักษา

สิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริต รวมถึงเพื่อถ่ายทอด

การประยุกต์ใช้หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact 

พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมความเข้าใจเรื่อง

การดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจ และร่วมสร้างหุ้นส่วน

ความรว่มมอืในการดาํเนนิธรุกจิทีเ่คารพสทิธมินุษยชน กลุม่ ปตท.

จึงได้เข้าร่วมเป็น 5 ใน 15 บริษัท ที่เป็นคณะผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย

สมาคมโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริม

การดําเนินธุรกิจที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้เปิดตัวอย่าง

เป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา 

 3.3  ขอพิพาทที่สําคัญกับผูมีสวนไดเสีย

 ปรากฏอยู่ใน “ข้อพิพาททางกฎหมาย” ซึ่งเปิดเผยในแบบ

แสดงรายการประจําปี (แบบ 56-1)

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 การเปิดเผยขอ้มลูเปน็ดัชนชีี้วดัความโปรง่ใสในการดําเนนิการ

ที่สําคัญ เป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปตท. จึงให้ความสําคัญกับ

การเปดิเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง แมน่ยาํ และสรา้งชอ่งทางการเปดิเผย

ข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้โดยง่าย รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ตระหนักถึงความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานและสร้างกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเหมาะสม 

และเป็นธรรมสําหรับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

 4.1 การรายงานของคณะกรรมการ
   ทั้งที่เปนการเงินและไมใชการเงิน 

 ปตท. จดัทาํรายงานประจาํป ีรายงานทางการเงนิ และรายงาน

ความย่ังยืน (Corporate Sustainability Report) เพื่อสื่อสาร

นโยบาย แนวทางการบรหิารจดัการ รวมถงึผลการดาํเนนิงานดา้น

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางในการรายงาน

ของ Global Reporting Initiatives (GRI) Sustainability Reporting 

Standard 2016 รวมถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ

น้าํมนัและก๊าซธรรมชาติ (Oil and Gas Sector Disclosure: OGSD) 

และนําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงานตามรูปแบบของ Integrated 

Reporting (IR) ของ The International Integrated Reporting 

Council (IIRC) รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามหลัก

สากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(The United 

Nations Global Compact: UNGC) นําเสนอผลการดําเนนิงานเพื่อ

แสดงความมุ่งมัน่ขององค์กรในการสนับสนนุเปา้หมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development 

Goals: SDGs) นอกจากน้ี ยังจัดให้มีการสอบทานรายงานเพ่ือสร้าง

ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง และ

เผยแพร่รายงานความย่ังยืนฯ บนเว็บไซต์ของ ปตท. GRI และ 

UNGC เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความเหมาะสมและเฉพาะ

เจาะจงกับธุรกิจ นอกจากนี้ ปตท. ยังจัดให้มีการสอบทานข้อมูล

ในรายงานโดยหน่วยงานภายนอกต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อให้มั่นใจ

ว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ความโปร่งใส เชื่อม่ันได้ และกําหนดให้มี

การดาํเนนิการตอ่เนือ่งทกุป ีทัง้นี ้ปตท. จดัสง่รายงานความยัง่ยนื

ป ี2561 พรอ้มกบัรายงานประจาํปใีหก้บัผูถ้อืหุน้ และเปดิเผยใหก้บั

ผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com

 4.2 ความสัมพันธกับผูลงทุน 

 ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2544  ปตท. จดัใหม้หีนว่ยงาน

ฝา่ยผูล้งทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations Department) ทีท่าํหนา้ที่

เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสําคัญต่อผู้ลงทุนและดูแล

กระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนําเสนอผลการดําเนินงาน 

งบการเงิน สารสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง

มีการทําบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) 

รายไตรมาส ซึ่งแสดงสถานภาพผลการดําเนินงานและแนวโน้ม

ในอนาคตของ ปตท. ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ําเสมอและครบถ้วนตาม

ความเป็นจริง นอกจากนี้ ปตท. ได้จัดทํานิตยสารเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ 

ปตท. ภายใต้ชื่อ “Happiness” ออกเป็นรายไตรมาส เพื่อใช้

เป็นช่องทางในการสื่อความ ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและ

ผลการดําเนินงานของ ปตท. ต่อผู้ถือหุ้นกู้ และจดหมายข่าว

รายไตรมาสเพื่อผูถ้อืหุน้สามญั ปตท. ภายใต้ชือ่ “PTT Bizway” โดย

จดัทําเป็น 2 ภาษา เพื่อสื่อความวสัิยทัศน์ พันธกจิ ผลประกอบการ

รายไตรมาส การกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารจัดการสู่ความย่ังยืน

ของ ปตท. และกิจกรรมที่สําคัญในช่วงเวลาน้ัน ท้ังนี้ ผู้ลงทุน

สามารถติดต่อกับหน่วยงานได้โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์

ของ ปตท. ซึ่งมีข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุง

ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ประกอบด้วยข้อมูลสําคัญ ๆ อาทิ

 • ข้อมูลบริษัท

 • รายงานประจําปี (แบบ 56-2)/ แบบแสดงรายการประจําป ี

(แบบ 56-1)

 • ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

 • ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นกู้และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้

 • เอกสารนําเสนอและเว็บแคสต์

การกํากับดูแลกิจการ
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 • Roadshow/ Conference

 • Analyst Research

 • ปฏิทินกิจกรรม

 • จรรยาบรรณสําหรับนักลงทุนสัมพันธ์

 • ชื่อและเบอร์ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

 • ข้อมูลโครงการลงทุนที่สําคัญ

 • การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร

 • การดําเนินการตามนโยบายรัฐ

 • แผนงานที่สําคัญ

 • นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม

 • ผลการดําเนินงานด้านการเงิน

 • ผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

 • กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สําคัญ

 • การจัดซื้อจัดจ้าง

 โดย ปตท. ได้ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง รวมทั้งการนําเสนอผลงานและ

การแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องท้ังในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด สรุปได้ดังนี้

 • ทางตรง: ปตท. มีการนําเสนอผลการดําเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงาน เป็นระยะ ๆ อย่างสม่ําเสมอในรูป

ของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเข้าร่วม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งการร่วมกิจกรรม

พบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day) และผู้เกีย่วข้องสามารถทําการนัดหมาย (Company Visit) เข้าพบผู้บรหิาร 

ปตท. เพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดําเนินกิจการได้ตลอดเวลา สรุปกิจกรรมหลักปี 2560 - 2561 ดังนี้

กิจกรรม
กิจกรรม ป 2560

(จํานวน: ครั้ง)
กิจกรรม ป 2561

(จํานวน: ครั้ง)

Roadshow ต่างประเทศ 14 14

Roadshow ในประเทศ 6 12

Analyst Meeting 4 4

Press Meeting 2 2

Credit Rating Review 6 4

Company Visit/ Conference Call (Upon Request) 46 55

Conference Call (เริ่มแถลงงบลงทุน 5 ปี/ ผลการดําเนินงาน

รายไตรมาสในปี 2561)

- 5

ทางอีเมล/ โทรศัพท์ 8 - 10 คร้ังต่อวัน 8 - 10 คร้ังต่อวัน

ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบนักลงทุนรายย่อย 

(Opportunity Day)

4 4

นํานักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ 5 4

นําคณะนักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ กําหนดจัด 1 คร้ัง 

(3 รุ่น)

(31 ตุลาคม 1 -

2 พฤศจิกายน)

กําหนดจัด 1 คร้ัง 

(2 รุ่น)

(30 - 31 ตุลาคม)

กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู้ 15 15

การกํากับดูแลกิจการ
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 • ทางอ้อม: ปตท. มีการใหข้อ้มลูเก่ียวกบับริษทั ผลการดาํเนินงาน งบการเงิน และขอ้มลูนําเสนอในรปูแบบตา่ง ๆ  รวมถึงรายงาน

สารสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซต์ของ ปตท. และนิตยสารเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. “Happiness” รวมท้ังจดหมายข่าวรายไตรมาส

เพื่อผู้ถือหุ้นสามัญ “PTT Bizway”

 • กรณีที่นักลงทุนและผู้ เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ปตท. 

  โทร. 0-2537-3518-9 อีเมล: ptt-ir@pttplc.com หรือผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com 

 การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดําเนินงาน และโครงการต่าง ๆ รวมท้ังให้บริการ

ตอบคาํถามและอาํนวยความสะดวกในการติดตอ่แกส่ือ่มวลชนและสาธารณชนอยา่งตอ่เนือ่ง ในป ี2560 - 2561 มีการดาํเนินกิจกรรม 

สรุปได้ ดังนี้ 

กิจกรรม
กิจกรรม ป 2560
(จํานวน: รายการ)

กิจกรรม ป 2561
(จํานวน: รายการ)

ทางอีเมล 411 225

ข่าวแจก/ ภาพข่าว 411 225

การแถลงข่าว 9 12

นําสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดําเนินงาน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 12 6

การให้การต้อนรับ/ ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มาเยี่ยมชม/ 

ดูงานในด้านต่าง ๆ

46 คณะ (1,743 คน) 65 คณะ (3,026 คน)

 4.3  การแจงขอรองเรียนและการเขาถึงขอมูล 

 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/ เบาะแส ท้ังภายในองค์กรโดยระบบ 

Intranet Webboard และจากภายนอกโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์/ โดยทางโทรศัพท์/ โดยหนังสือแจ้ง/ โดยทางอีเมล แจ้งหน่วยงาน 

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร หรือศูนย์บริหารคําส่ังซื้อ

และลูกค้าสมัพันธ์ ดังนี้

 โทรศัพท์  :  1365 Contact Center, 0-2537-2000 

 เว็บไซต์  :  http://www.pttplc.com

 อีเมล   :  ศูนย์บริหารคําสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์: 1365@pttor.com

      ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร: corporate@pttplc.com 

      สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท: corporatesecretary@pttplc.com 

      ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์: ptt-ir@pttplc.com 

      สายด่วน CG: cghelpdesk@pttplc.com

 Line@   :  @contact1365

 ซึ่งข้อคําถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ แก้ไขปรับปรุง ผ่านระบบการจัดการ

เรื่องร้องเรียนโดยมีการติดตามความคืบหน้าผ่านการแจ้งเตือนในระบบอีเมลทุก 3 วัน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จจะแจ้งเตือน

ไปยังผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปอีกระดับเพื่อดําเนินการ หากแล้วเสร็จ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการดําเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ 

และมีการติดตามในภายหลังอีกคร้ังหนึ่งโดยสอบถามความพึงพอใจจากการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ Contact Center ท้ังนี้ ผู้บริหาร

ตดิตามสารสนเทศท้ังหมดเป็นประจําทกุเดอืนเพื่อตดิตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและนํากลับมาใช้เปน็แนวทางปรับปรุงกระบวนการ 

สินค้า และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ท้ังนี้ ในปี 2561 (ไม่รวมข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)) มีข้อคําถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวม 20,463 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่อง

บัตรส่วนลดราคา NGV และติดต่อหน่วยงานภายใน

การกํากับดูแลกิจการ
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 สาํหรบัการรอ้งเรียน ปตท. เปดิโอกาสใหบ้คุคลทัว่ไปสามารถ

ร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. ต่อสํานัก

ตรวจสอบภายใน สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ

บรษัิท และฝา่ยทรพัยากรบคุคล โดย ปตท. จะรบัฟงัทกุขอ้รอ้งเรยีน

อยา่งเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝา่ย 

มกีารกําหนดระยะเวลาดําเนนิการที่เหมาะสม มกีารรักษาความลับ

และคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 ในปี 2561 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง

โครงสร้างงานกํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ โดยมี

การจัดตั้งฝ่ายกํากับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล ทําหน้าที่

รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุ เบาะแส ติดตามเรื่อง

แจ้งเหตุ ปกป้องคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน 

หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับ

การเกิดทุจริตภายในองค์กร รายงานผลการสอบสวนและ

การลงโทษต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

แจ้งความผลการดําเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อร้องเรียน

ในปี 2561 ดําเนินการตามกระบวนการและปิดเรื่องแล้วเสร็จ

จํานวน 6 เรื่อง โดยทุกเรื่องที่ปิดเรื่องแล้วไม่พบมูลเหตุทุจริต

คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
การประเมินผลกรรมการ 
การปฐมนิเทศกรรมการ 
การพัฒนากรรมการ
 

1.  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง

 คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยในช่วงเริ่มแรกได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 

3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการ

เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงในระดับ

คณะกรรมการด้วย

 ตอ่มาในป ี2547 คณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อช่วยส่งเสริมและกล่ันกรอง 

การดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและการบริหาร

จัดการให้ดีเลิศ และในปี 2556 คณะกรรมการ ปตท. ได้จัดตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร  ปตท.  เพ่ือให้การดําเนินการ

เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. มีความชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัท

จดทะเบียนพึงปฏิบัติและเป็นไปตามหลักการและแนวทาง

การกํากับดูแลที่ดี ในรัฐวิสาหกิจปี  2552 ของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) ดงันัน้ ในปจัจบุนั ปตท. 

จงึมคีณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม 5 คณะ เพื่อชว่ยกลัน่กรองงาน

ท่ีมีความสําคัญอย่างรอบคอบภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึง

ผู้ที่มี ส่วนได้เสียโดยรวม มี คุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ทกุคณะประกอบดว้ยกรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้ริหาร และมีคณุสมบตัิ 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการกําหนดบทบาทภาระหน้าที่

ความรบัผดิชอบเปน็ลายลกัษณอ์กัษรไวอ้ยา่งชดัเจน ตัง้แตป่ ี2552 

เป็นต้นมา ได้มีการขยายอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีให้มีหน้าที่มอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และ

ติดตามการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดีสามารถดําเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียได้

อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงในปี 2556 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้มีอํานาจครอบคลุมถึง

การวางกรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กับการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ในปี 2558 และปี 2559 

คณะกรรมการ ปตท. ได้มีการพิจารณาปรับปรุงอํานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้

เป็นปัจจุบันมากขึ้น และปี 2560 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติ

ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงขององค์กรทาํหน้าทีก่าํกบัดแูล

กระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียด้วย

 ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ท้ัง 5 คณะ มีบทบาทหน้าที่

และการดําเนินการ ดังนี้

 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่สอบทานรายงานทาง

การเงิน โดยประชุมร่วมกับศูนย์บริการงานบัญชีและสํานักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เป็น

ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย 

รวมท้ังสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี 

รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี

รับรองและตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญ ท้ังข้อมูลทางการเงินและ

ไม่ใช่การเงิน ดําเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน 

และสมํ่าเสมอ 

 คณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 

ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กาํหนด มีจาํนวนอยา่งน้อย 3 คน ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

การกํากับดูแลกิจการ
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 

1. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 และเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการ

 ตรวจสอบ ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 

2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

3. นายวิชัย อัศรัสกร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

 โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 • จัดทํากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของ ปตท. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าว

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 • สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกาํกบัดแูลทีด่ี กระบวนการบริหารความเสีย่ง และกระบวนการควบคมุ

ภายใน

 • สอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

 • สอบทานการดาํเนินงานของ ปตท. ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั วิธีปฏิบตัิงาน มติคณะรฐัมนตรี กฎหมายวา่ดว้ย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ ปตท.

 • สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระ

ของหน่วยตรวจสอบภายใน

 • พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบ

ต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

 • เสนอข้อแนะนําต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน่ง และประเมินผลงานของ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 • พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท.

 • ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจําเป็น

 • รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย

ไตรมาสละ 1 คร้ัง ยกเว้นรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินงานประจําปี พร้อมท้ัง

ส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ

 • ประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง 

ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ

 • เปิดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี

ของ ปตท.

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย

 • ดําเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการรับและกํากับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน

 • กรณีที่การดําเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจําเป็นต้องอาศัย

ความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มี

การเชิญหรือดําเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ ปตท. ได้
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 • เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุด

เพื่อพิจารณาส่ังให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. ดําเนินการแก้ไข

 • คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมรว่มกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ท้ังนี้ ตอ้งมีการประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีโดยไมม่ีฝ่าย

บริหารอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 • ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 • ปฏบัิตงิานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรอืคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ท้ังนี้ ตอ้งอยู่ในขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 โดยเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ในระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ

ภายใน พ.ศ. 2557

 ในปี 2561 มีการประชุม 17 คร้ัง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและ

ศูนย์บริการงานบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ: 
 ปตท. เข้าข่ายรัฐวิสาหกิจ ตามคํานิยามใน พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ ซึ่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

 พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๙๑ กําหนดว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามนโยบาย

 การตรวจเงินแผน่ดินและหลักเกณฑม์าตรฐานเกี่ยวกบัการตรวจเงินแผน่ดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินกาํหนด และ พ.ร.บ. วินยัการเงินการคลงัของรฐั 

 พ.ศ. ๒๕๖๑

 1.2 คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 3 คน ท้ังนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการสรรหา ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. นายดอน วสันตพฤกษ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:
1.  นายดอน วสนัตพฤกษ ์ดาํรงตาํแหนง่ประธานกรรมการสรรหา ตัง้แตว่นัที ่23 ธนัวาคม 2561 แทน พลอากาศโท บญุสบื ประสทิธิ ์กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการ

 สรรหา ที่พ้นตําแหน่งจากการเป็นกรรมการ ปตท. เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561

2.  ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

3.  นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

 

 โดยมีเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ
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 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

 1. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปตท. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

 2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เมื่อมีตําแหน่งว่างลง (จากการลาออกหรือครบวาระ) เพื่อเสนอ

คณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดําเนินการแต่งตั้ง โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s 

Pool) ของกระทรวงการคลัง และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมท้ังไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. 

(Confl ict of Interest) อีกท้ังคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

 3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทําหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนําเสนอต่อคณะกรรมการ 

ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น คณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

 4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าท่ีและคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ 

และเปิดเผยในรายงานประจําปี

 6. เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจําปี

 7. คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 ทั้งนี้ ได้กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

 1.  คณะกรรมการสรรหากําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตาม

กฎหมาย/ ระเบยีบที่เกีย่วข้อง รวมท้ังสอดคล้องกับกลยุทธแ์ละการดําเนนิธุรกจิของ ปตท. และกําหนดวธิกีารเสนอรายชื่อผูม้คีณุสมบัต ิ

 ทัง้นี ้คูม่อืการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ีมาตรฐานทางจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนนิธรุกจิ ไดร้ะบคุณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

ไว้ว่า กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จําเป็นในการบริหารกิจการของ ปตท. ควรประกอบด้วย

ผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียมอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

และการเงินอย่างน้อย 1 คน (Board Composition) นอกจากนี้ องค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. ปัจจุบันประกอบด้วย 

ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม การตลาด การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกํากับ

ดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนใน ตลท. ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน 

ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมชีวภาพ ดิจิทัล Automation Artifi cial Intelligence หรือ Robotics รัฐศาสตร์ความมั่นคง การบริหารความเสี่ยง

ในวิกฤติต่างๆ งานภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน ทัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

 2.  คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผลประกอบและ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.

 3. คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานําเสนอเพื่อพิจารณา

แตง่ตัง้เปน็กรรมการหรอืเพือ่เสนอรายชือ่ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนมุตัแิตง่ตัง้เปน็กรรมการต่อไป โดยรายชื่อบคุคลทีม่คีวามเหมาะสม 

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกําหนด

นโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 อีกด้วย 

 ในปี 2561 มีการประชุม 6 คร้ัง โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะน้ัน เข้าร่วมประชุม และเลขานุการบริษัท 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว
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 1.3 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 

3 ท่าน ท้ังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. นายวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ กรรมการ

 3. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:
1.  นายวิชัย อัศรัสกร ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน แทนนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ต้ังแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

2.  นายจุมพล ริมสาคร ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน แทนนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561

3.  นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

 โดยมีเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

 1.  กําหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทน รวมท้ังพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สําหรับ

กรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ต่อคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2.  พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตอ่คณะกรรมการ 

ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 4. มคีวามรับผดิชอบตอ่คณะกรรมการ  ปตท.  โดยตรงตามบทบาทหนา้ทีแ่ละคณะกรรมการ  ปตท.  มคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนนิงาน

ของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 5. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และจดัใหม้ีการรายงานผลเพื่อรายงานผลใหค้ณะกรรมการ 

ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจําปี 

 6. เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี

 7. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง (ปรับปรุงสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ปี 2560)

 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 ในป ี2561 มีการประชมุ 3 ครัง้ โดยกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนทกุท่านท่ีดาํรงตาํแหนง่อยูข่ณะนัน้ เขา้รว่มประชมุ และเลขานกุาร

บริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 ท้ังน้ี  คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนแล้ว

การกํากับดูแลกิจการ
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 1.4 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

ปตท. 3 ท่าน ท้ังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:
1.  พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

2.  นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

3.  ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี แทนนายดอน วสันตพฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561 

 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย ทําหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กํากับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร และผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ ทําหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

 2. ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการ ปตท. ในเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 4. ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เป็นประจําทุกปี โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ 

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ปตท.

 5. มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการกํากับ

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร

 6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustatinability Management: SM) 

ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

 7. กาํหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบคุคลเข้ารบัการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอวาระ

สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 8. ติดตามการดําเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

 9. วางกรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท.

 10. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง

 ในปี 2561 มีการประชุม 6 ครั้ง โดยกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทุกท่านที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะน้ัน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน 

และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีแล้ว

การกํากับดูแลกิจการ
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 1.5  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

ปตท. อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ ท้ังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน 

ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ กรรมการ

หมายเหตุ:
1.  นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

2.  นายดนุชา พิชยนันท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

3.  นายธรรมยศ ศรีช่วย ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 

 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร มีภารกิจเป็น Chief Risk Offi cer (CRO) และ Chief Stakeholder Offi cer (CSO) 

ทําหน้าที่เลขานุการ

 ในปี 2560 ได้มีการทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบให้ครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

 • กําหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร  และกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียขอองค์กร

 • กาํกบัดูแล และสนบัสนนุใหม้กีารดาํเนนิงานดา้นการบรหิารความเสีย่งองคก์ร และการบรหิารจดัการผูม้ส่ีวนไดเ้สยีใหส้อดคลอ้ง

กับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 • ใหข้อ้เสนอแนะแนวทาง ตดิตาม และประเมนิผล การบรหิารความเสีย่ง และการบรหิารจดัการผูม้สีว่นได้เสยี ตอ่คณะกรรมการ

แผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC - ระดับจัดการ) เพื่อนําไป

ดําเนินการ

 • พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมท้ังแนวทางการกําหนด

มาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ CPRC 

เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 • พิจารณารายงานผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย และให้ข้อคิดเห็นในแผนการดําเนินการเพ่ือขยายผลเชิงบวก หรือลด/ ชดเชย

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียให้แก่ CPRC เพื่อให้

มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 • สนบัสนุนการดําเนินงานของ Chief Risk Offi cer (CRO) และ Chief Stakeholder Offi cer (CSO) ให้บรรลุเปา้หมายของการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร และการบริหารผู้มีส่วนได้เสีย

 • รายงานผลการบริหารความเสีย่งองคก์รและผลการบริหารจัดการผู้มีสว่นได้เสีย ใหค้ณะกรรมการ ปตท. รับทราบ และในกรณี

ที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. อย่างมีนัยสําคัญ ต้องรายงาน

ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

 • พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่มีภาระผูกพันในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความเสี่ยงที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยสําคัญ ก่อนที่จะนําเสนอวาระน้ัน ๆ ต่อคณะกรรมการ ปตท.

 • ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง

 • ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 

การกํากับดูแลกิจการ
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 ทั้งนี้ การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรยังคงเป็น

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายใน 

 โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

มกีารประชมุ 5 ครัง้ โดยกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กรทกุทา่น

ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และ

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญก่ลยทุธอ์งค์กร ปฏบิตัหินา้ทีเ่ลขานกุาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้รายงานผล

การปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรแล้ว

2.  การประเมินผลตนเอง
  ของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 

28 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ 

ปตท. โดยได้ปรับปรุงแบบประเมินผลที่ใช้ในปี 2560 บางหัวข้อ 

และเพิ่มเติมแบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงาน

ของประธานกรรมการ (ซึ่งได้นําหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของ

ประธานกรรมการ” จากเดมิที่อยูใ่นแบบประเมนิผลคณะกรรมการ

ทั้งคณะ และเพ่ิมเติมบางหัวข้อ) ความพึงพอใจการทํางานของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประธานกรรมการเฉพาะเรื่องใน

แตล่ะคณะ ดังน้ัน แบบประเมนิที่ใช้ประเมนิในปี 2561 จะม ี5 แบบ 

ประกอบด้วยแบบประเมนิผลคณะกรรมการท้ังคณะ/ แบบประเมนิ

ผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบประเมิน

ผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)/ แบบ

ประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (กรรมการเฉพาะเรื่อง

ประเมินการทํางานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ตนเองดํารง

ตําแหน่ง)/ แบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของ

ประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทํางานของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ 

(ประเมินโดยกรรมการทุกท่าน) โดยแบบประเมินผลท้ัง 5 แบบ 

มีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละ

ข้อท้ังหมด ดังนี้

มากกวา 85% = ดีเยี่ยม

มากกวา 75% = ดีมาก

มากกวา 65% = ดี

มากกวา 50% = พอใช

ตํ่ากวา 50% = ควรปรับปรุง

 โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

 1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 

5 หัวข้อ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/ โครงสร้าง

ของคณะกรรมการ (Board Composition)/ แนวปฏิบัติของคณะ

กรรมการ (Board Practices)/ การจดัเตรยีมและดําเนนิการประชมุ 

(Board Meeting)/ การอบรมและพัฒนา (Board Training and 

Development) 

  สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการท้ังคณะ ในภาพรวม 

5 หวัขอ้ เหน็ว่าการดาํเนนิการสว่นใหญจ่ดัทําไดด้เียีย่ม/ เหมาะสม

ที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 94.58

 2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน

ตนเอง) ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คอื ความรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจ

และการกระทําของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ 

(Accountability)/ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)/ 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และ

สามารถมีคําอธิบายได้ (Equitable Treatment)/ มีความโปร่งใส

ในการดําเนนิงานที่สามารถตรวจสอบได ้และมกีารเปดิเผยขอ้มลู 

(Transparency)/ การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ

ในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)/ การมจีรยิธรรม/

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics)

  สรปุผลการประเมนิคณะกรรมการผลรายบคุคล (ประเมนิ

ตนเอง) ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ

เปน็ประจํา คะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดีเยีย่ม เท่ากบัรอ้ยละ 97.91

 3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน

กรรมการท่านอ่ืน) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนกับแบบประเมิน

ผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อให้สามารถ

เปรียบเทียบผลกับที่กรรมการประเมินตนเอง

  สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการรายบคุคล (ประเมนิ

กรรมการท่านอื่น) รวมจํานวน 6 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่

ถือปฏิบัติเป็นประจํา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ

ร้อยละ 97.91 

 4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง (ประเมิน

ทัง้คณะ) ประกอบด้วย 4 หัวขอ้ คอื นโยบายคณะกรรมการ (Board 

Policy)/ โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)/ 

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)/ การจัดเตรียม

และดําเนินการประชุม (Board Meeting)

การกํากับดูแลกิจการ
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  สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง (ประเมนิ

ทั้งคณะ) ท้ัง 4 คณะ รวมจํานวน 4 หัวข้อ เห็นว่า ดําเนินการอย่าง

มีประสิทธิภาพ/ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังมีรายละเอียด ดังนี้

  4.1 คณะกรรมการสรรหา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์

ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.61 

  4.2  คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ย

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.92

  4.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีคะแนนเฉลี่ย

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 95.83

  4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.61

 5. แบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของ

ประธานกรรมการ ความพงึพอใจการทาํงานของคณะกรรมการ

เฉพาะเร่ือง และประธานกรรมการเฉพาะเร่ืองในแต่ละคณะ 

โดยประเมินประธานกรรมการ 8 หัวข้อ และความพึงพอใจ

การทํางานฯ 10 ข้อ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ

ร้อยละ 98.74 

 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน 

พ.ศ. 2557 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับ

คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง และตามคู่มือปฏิบัติสําหรับผู้ตรวจสอบ

ภายในและกรรมการตรวจสอบเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภาระหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบตอ้ง

ประเมนิผลการปฏบัิตงิานเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย

ปีละ 1 คร้ัง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะ 

รวมท้ังรายงานผลการประเมินปัญหาและอุปสรรคตลอดจน

แผนการปรับปรุงการดําเนนิงานให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบทุกป ี

โดยในป ี2561 ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครัง้ที ่9/2561 

วันที่  7 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะ แบบประเมิน

ผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และแบบประเมินผลรายบุคคล 

(ประเมินไขว้) ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

ที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 10/2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 

มีมติเหน็ชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจําปี 2561 โดยผลสรุปเป็นดังนี้

  • แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ 

ประกอบด้วย 7 หัวข้อ คือ องค์ประกอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ/ การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ/ 

ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี/ 

ความสัมพนัธก์บัฝา่ยบริหาร/ การรายงาน/ การรกัษา

คุณภาพ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับ คือ

4 = ปฏิบัติครบถ้วน/ 3 = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่/ 

2 = ปฏิบัติบางส่วน/ 1 = ยังไม่ปฏิบัติ 

    สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งคณะ อยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติครบถ้วน คะแนนเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.99

  • แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

(ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ความรู้

ทางธรุกจิ/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ อาํนาจหน้าที/่ 

ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม/ ความเข้าใจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ/ 

การอทุิศเวลาในการปฏิบตัิงานและการประชมุ โดยมี

เกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ดีเยี่ยม/ 

3 = ดีมาก/ 2 = ดี/ 1 = ควรปรับปรุง

    สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

รายบุคคล (ประเมินตนเอง) อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.88

  • แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

(ประเมินไขว้) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนแบบ

ประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

(ประเมินตนเอง) 

    สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

รายบุคคล (ประเมินไขว้) อยูใ่นเกณฑ ์ดีเยีย่ม คะแนน

เฉลี่ย เท่ากับ 3.95 

 อนึ่ง บริษัทได้วิเคราะห์หัวข้อของการประเมินผล เพื่อมา

พัฒนา/ ปรับปรุงการทํางานต่อไป และนอกเหนือจากการจัดทํา

แบบประเมินผลคณะกรรมการประจําปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2560 

คณะกรรมการยังได้วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกรรมการ 

โดยใช้วิธีการกําหนดเป้าหมายการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เป็นตวัชี้วดั (KPI) ไว้ตัง้แตต่น้ปเีพื่อใชส้าํหรบัวดัผลการปฏบัิตงิาน

ของคณะกรรมการและเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยในปี 2561 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

การกํากับดูแลกิจการ
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3.  การปฐมนิเทศกรรมการ 
  (Directors Orientation)

 สาํหรับกรรมการทีเ่ขา้รบัตาํแหนง่ใหมใ่นคณะกรรมการ ปตท. 

ปตท. ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

นโยบายธุรกิจของ ปตท. รวมท้ังข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เช่น โครงสร้างทุน 

ผู้ถือหุ้น ผลการดําเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายใน 

ปตท. รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือ

สําหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการเป็น

กรรมการ ปตท. ให้กบักรรมการ ท้ังน้ี คูมื่อกรรมการ ประกอบดว้ย

 คู่มือกรรมการ: 

 1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

 2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 4. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท

 5. หนังสือรับรองบริษัท 

 6. วัตถุประสงค์ของบริษัท

 7. ข้อบังคับบริษัท

 8. ระเบียบบริษัท (17 ระเบียบ)

 9. คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

 10. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

 ข้อมูลสําหรับกรรมการ: 

 1. Presentation แนะนําการดําเนินธุรกิจของ ปตท. โดย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 2. รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และ

ผังโครงสร้างการจัดการ

 3. Director Fiduciary Duty Check List

 4. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน

 5. รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

 6. ข้อแนะนําการให้สารสนเทศสําหรับผู้บริหารจดทะเบียน

 7. Company Profi le บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ฉบับย่อ

 8. รายงานประจําปี 

 9. รายงานทางการเงิน 

 10. รายงานความย่ังยืน ปตท. 

 11. หนังสือธรรมาภิบาล

 12. วารสารหุ้นกู้

 13. วารสารบ้านเรา (PTT Spirit)

 14. บทความ แฉ ความจริง…แปรรูปรัฐวิสาหกิจ

 15. PTT Way of Conduct

 16. PTT Technology and Innovation Management Operating 

System

 17. PLLI Course Catalog

 ในป ี2561 ประธานเจ้าหนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

นาํเสนอข้อมลู ปตท. ท้ังหมด โดยบรรยายชี้แจงให้กบักรรมการใหม่ 

ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 

ยุทธศาสตร์และนโยบายการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และ

ผลประกอบการและผลการดําเนินการของธุรกิจ รวมท้ังข้อมูล

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการได้เห็นภาพรวมของธุรกิจ

ที่ชัดเจน พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมการและข้อมูลสําหรับ

กรรมการตามรายการข้างต้น โดยในปี 2561 มีการจัดปฐมนิเทศ

กรรมการ รวม 4 คร้ัง 

4.  การพัฒนากรรมการ ปตท. 
 

 การอบรม/ สัมมนา
 

 คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญ

ต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้ความสามารถในการปฏบัิตหิน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ 

(ดังรายละเอยีดตามข้อมลูในประวัตขิองแต่ละท่าน) โดยกรรมการ 

ปตท. ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) มปีระวตัิไดเ้ขา้รับการอบรม

กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว 

โดย ปตท. ให้การสนับสนุนและดําเนินการให้กรรมการพิจารณา

เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

และสถาบนัอืน่ ๆ  ในทกุหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งตอ่เนือ่งตลอดป ี

รวมถึงการจัดผู้เชี่ยวชาญ บริษัทที่ปรึกษา นําเสนอข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ สาํหรับธรุกจิอย่างสมํ่าเสมอ (In-house Briefi ng) รวมท้ัง

จัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นตาม

ความเหมาะสม ทําให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มา

ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท. ให้เติบโตอย่างย่ังยืน 

 ในปี 2561 มีการจัดบรรยายเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

และผู้บริหารภายใต้หลักการของกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับ Market 

Misconduct, Civil Penalty และ Class Action ใหก้บัคณะกรรมการ 

และมีกรรมการเข้ารับการอบรม/ สัมมนา รวมถึงกรรมการได้เข้า

ร่วมกิจกรรมซึ่งให้ความรู้ผู้บริหารและพนักงานต่าง ๆ เช่น

การกํากับดูแลกิจการ
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รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/ หัวขอสัมมนา 

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านพลังงาน รุ่นที่ 12 (วพน. 12) 

• ร่วมงาน Gastech 2018 Conference and Exhibition 

• รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิด

 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุลฯ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง

• เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561

ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ • ร่วมงาน “ลงแขกเกี่ยวข้าว” ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ 

 ปตท. 

• นําคณะผู้บริหารรุ่นใหม่ในไทยและต่างประเทศ จากภาครัฐและเอกชน 

 ที่เข้าร่วมหลักสูตร TIJ Workshop for Emerging Leaders เยี่ยมชมป่าในกรุง

  นิทรรศการ และร่วมกิจกรรม “ของขวัญจากป่า” ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

• บรรยายพิเศษในงาน PTT Integrity Forum 2018 หัวข้อ Integrity to Sustainability 

 จริยธรรมนําสู่ความยั่งยืน

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ • เข้าร่วมหลักสูตร Leadership Development Program for Sustainability (LDP) 3, 

 Module 1: Mindful Leadership เรื่องการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

 และการเติบโตอย่างยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี

• เยี่ยมชมโครงการ “ฃวด แลก ยิ้ม”

นายวิชัย อัศรัสกร • เข้าร่วมงาน “สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว” และพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว

 คร้ังที่ 18 

• เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย

นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ • ร่วมงาน PTT Touch Green Society สังคมแห่งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 ในโครงการรณรงค์ “ลดการใช้พลาสติกเกินความจําเป็น”

• PR&CSR Academy การบริหารแบรนด์ Brand Transforming into Digital Age

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค • งานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว คร้ังที่ 7 ทิวลิปบานที่ระยอง ณ สวนสมุนไพร

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

• เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561

ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ • หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP 5/2018) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561

• บรรยายพิเศษ เสวนาให้ความรู้พนักงานในงาน T-Time ประจําปี 2561 

 ภายใต้หัวข้อ From Trust to Trust

นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล • เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561

การกํากับดูแลกิจการ
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รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/ หัวขอสัมมนา 

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน. 11)

• เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561

นายดอน วสันตพฤกษ์ • เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร • ร่วมงาน PTT Touch Green Society สังคมแห่งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 ในโครงการรณรงค์ “ลดการใช้พลาสติกเกินความจําเป็น”

• เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561

• เข้าร่วมงาน PTT Group CG Day 2018

 กรรมการที่ลาออก/ พ้นจากตําแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/ หัวขอสัมมนา 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 11 (วพน. 11)

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช • บรรยายให้กับคณะผู้บริหารรุ่นใหม่ในไทยและต่างประเทศ จากภาครัฐและเอกชน 

 ที่เข้าร่วมหลักสูตร TIJ Workshop for Emerging Leaders และนําคณะเยี่ยมชม

 ป่าในกรุง นิทรรศการ และร่วมกิจกรรม “ของขวัญจากป่า” ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

 การตรวจเยีย่มการดาํเนนิธรุกิจ ทรัพยสนิ พนกังานของบรษิทัในกลุม ปตท./ การศกึษากจิการพลงังาน 

 ปตท. มีนโยบายที่จะจัดให้มีการตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงาน ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศให้กับกรรมการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจธุรกิจยิ่งขึ้น เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับทิศทางการใช้พลังงานของประเทศ

ต่าง ๆ สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาช่วยในการพิจารณาเรื่องพลังงานของ ปตท. และของประเทศได้ 

 อีกท้ังคณะกรรมการจะได้ศึกษาเปรียบเทียบกับการกําหนดนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย รวมท้ังเปิดโอกาสให้กรรมการ

ได้ติดตามข้อมูลและความก้าวหน้าในธุรกิจพลังงาน พร้อมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทพลังงานช้ันนํา

ระดับโลกในต่างประเทศโดยตรง เพื่อเปิดมุมมองในการขยายการลงทุนของกลุ่ม ปตท. ในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทาง

การดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต โดยข้อมูลความรู้และประสบการณ์ตรงที่คณะกรรมการได้รับจากกิจกรรมนี้ จะมีส่วน

ชว่ยให้เกิดความรูค้วามเข้าใจในธุรกิจพลงังานในระดับโลกได้เปน็อยา่งดี และจะชว่ยในการพิจารณากาํหนดแนวทางการดําเนินธรุกิจ

ที่เหมาะสมของ ปตท. และประเทศได้ต่อไป 

  ในปี 2561 การตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และการศึกษากิจการพลังงานของ

คณะกรรมการ ปตท. ได้แก่ การเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ และศึกษางานด้านธุรกิจพลังงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และสหราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการได้มีการพบปะแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นร่วมกับธุรกิจ Startup และบริษัทพลังงานช้ันนําในต่างประเทศ อีกท้ังได้ตรวจเยี่ยมบริษัทลูกของ ปตท. ได้แก่ PTT 

International Trading London Ltd (PTTT LDN) 

 สาํหรบัการเข้ารว่มกิจการภายในประเทศ ไดแ้ก ่การเข้ารว่มงานมหัศจรรย์ไมเ้มืองหนาว คร้ังที ่7 ทิวลิปบานทีร่ะยอง ซึ่งจดัระหว่าง

วันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง, งานลงแขกเกี่ยวข้าว 

ณ ป่าวังจันทร์ ประจําปี 2561 ณ ป่าวังจันทร์, งานทอดกฐินและผ้าป่า กลุ่ม ปตท. ประจําปี 2561, งานเปิดหอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา 

และพิธีเปิดร้าน Café Amazon for Chance ซึ่งมีบาริสต้าเป็นผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และสร้างความเท่าเทียมกัน

ให้เกิดขึ้นในสังคม 

 

การกํากับดูแลกิจการ



รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)178

การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

1.  กรรมการอิสระ

 1.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีเสนอคือการกาํหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท. ใหม่ ซึง่เขม้กวา่หลักเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) และกําหนดบทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ

ของกรรมการอสิระไว ้รวมทัง้ไดจ้ดัทาํเปน็คู่มอืการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการอสิระของ ปตท. ซึง่ลงนามโดยประธาน

กรรมการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ดังนี้

 • คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดใน ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์)

 (2)  ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) 

 (3)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรส

ของบุตรกับผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของ ปตท. 

หรือบริษัทย่อย 

  (4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.

  (ก) ลักษณะความสัมพันธ์

   • ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

    • ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน 

     ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

    • ระดับนัยสําคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ

     - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี

     - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

การกํากับดูแลกิจการ
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   • ความสัมพันธ์ทางการค้า/ ทางธุรกิจ (ใช้แนวทาง

    ในทํานองเดียวกับข้อกําหนดว่าด้วยการทํา

    รายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

    • ลักษณะความสัมพันธ์: กําหนดครอบคลุม

     รายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการ

     ที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ ให้เช่า

     อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  ร า ย ก า ร เ กี่ ย ว กั บ

     สินทรัพย์/ บริการ และรายการให้หรือรับ

     ความช่วยเหลือทางการเงิน

    • ระดับนัยสําคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่า

     รายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ ≥ 3% ของ NTA 

     ของ ปตท. แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า 

     ท้ังนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวม

     รายการที่ เกิดขึ้ น ในระหว่ าง  6  เดือน 

     ก่อนวันที่มีการทํารายการในคร้ังนี้ด้วย

  (ข) กรณีที่ มี ลั กษณะความสัมพันธ์ตาม (ก )  กับ

นิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการ (ยกเวน้กรณเีปน็กรรมการ

อิสระ/ กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ 

Partner ของนิติบุคคลน้ัน

  (ค) กําหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ 

(ข): ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  (ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจําเป็นและสมควร ซึ่งมิได้

เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ อาจมีความสัมพนัธเ์กินระดับนยั

สาํคญัทีก่าํหนด ในระหว่างดํารงตําแหน่งกไ็ด ้แต่ตอ้ง

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. ก่อนและมติที่

ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ โดย ปตท. ต้องเปิดเผย

ความสัมพันธด์งักลา่วของกรรมการรายน้ันไว้ในแบบ

แสดงรายการขอ้มลูประจาํป ี(แบบ 56-1) และรายงาน

ประจาํป ี(แบบ 56-2) ของ ปตท. และหากตอ่มา ปตท. 

จะเสนอกรรมการอิสระน้ัน เพื่อดํารงตําแหน่งต่ออีก

วาระหนึ่ง ปตท. จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ

เลือกต้ังกรรมการด้วย

 (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน

ของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. 

 (6)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง

เป็นอิสระได้

 (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ให้ตัดสินใจในการดําเนิน

กิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจ

ในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดับ

เดียวกัน ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่ง

ดังกล่าว และค่าตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระรายน้ันได้รับ

ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย

 • บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
  ของกรรมการอิสระของ ปตท. 
 

 (1) เสนอแนะเรือ่งทีส่าํคัญและเป็นประโยชนต์อ่ ปตท. ผูถ้อืหุน้ 

และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี

 (2) ใ ห้ความคิด เห็น เกี่ ยวกับบทบาทและหน้ าที่ ของ

คณะกรรมการ ปตท. ที่พึงปฏิบัติ รวมท้ังให้ความคิดเห็นตาม

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติเพื่อประโยชน์

ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย 

 (3) สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

กรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มี

ความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย 

 (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

 (5) วาระของกรรมการอิสระเริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามนิยามกรรมการอิสระในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 

และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาดคุณสมบัติตามนิยาม

ดังกล่าว หรือพ้นจากตําแหน่ง กรรมการ ปตท. 

 (6) กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

การกํากับดูแลกิจการ
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 1.2  การแยกตําแหนงประธานกรรมการ
   และประธานเจาหนาที่บริหาร/ 
   กรรมการผูจัดการใหญ

 เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกําหนดนโยบายของ 

ปตท. และการบริหารงานประจําของ ปตท. ออกจากกัน และเพื่อ

ใหก้รรมการทําหน้าทีส่อดส่อง ดูแลและประเมนิผลการบรหิารงาน

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ปตท. จงึกาํหนดใหป้ระธานกรรมการ และ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการใหญเ่ปน็คนละบคุคล

กันเสมอ ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหาร

จัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มี

ส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวัน โดยให้

เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ภายใต้กรอบอํานาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

 ปัจจุบันประธานกรรมการ ปตท. เป็นกรรมการอิสระ มีภาวะ

ผู้นําสูง ทําหน้าที่ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่าย

บริหาร โดยทําหน้าที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติ

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

 1.3  ความเปนอิสระของประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครัง้ที ่7/2561 เมือ่วนัที ่20 

กรกฎาคม 2561 มมีตแิต่งตัง้นายไกรฤทธิ์ อชุกุานนท์ชยั กรรมการ

อสิระ เปน็ประธานกรรมการ ซึง่คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ

ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกําหนด

นโยบายและกํากบัดแูลรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2557 และหลักการกาํกบั

ดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) 

และทําให้การทํางานของประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ  รวมถึง

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดําเนินงานที่มีความโปร่งใส 

และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรม

2.  การสรรหากรรมการและผูบริหาร
  ระดับสูงสุด

 2.1  การสรรหากรรมการ 

 (วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ รายงานไว้

ภายใต้หมวดการกํากับดูแลกิจการ หัวข้อ “การเสนอวาระการประชุม

เพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ” และ 

“คณะกรรมการสรรหา” แล้ว)

 2.2  การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด/ 
   การสืบทอดตําแหนง

 เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังน้ัน การสรรหา

และแต่งตั้งตําแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรีและดําเนิน

กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยให้คณะกรรมการ 

ปตท. ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวน 5 คน ที่มี

คณุสมบตัแิละไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ทาํหนา้ทีส่รรหา

บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม

สําหรับเป็นผู้บริหาร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเว้น 

เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และมีอายุไม่เกิน 

58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหา

สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วให้เสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณา

แต่งตั้ง โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่

ผู้บริหารเดิมพ้นจากตําแหน่ง สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละ

ไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อ

หลังจากครบกําหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ไม่ต้องดําเนินการ

กระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ 

 ทั้งนี้ ข้อมูลการสืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหารได้รายงาน

ไว้ภายใต้หมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “พนักงาน” 

ข้างต้นแล้ว

การกํากับดูแลกิจการ
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การกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัทยอยและบริษัทรวม

กลไกการกํากับดูแล

 ปตท. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. โดยจัด

ทําเป็นคู่มือ PTT Way และกําหนดแนวปฏิบัติเป็นคู่มือ PTT Way 

of Conduct ซึ่งเป็นการรวบรวมแนวทาง หลักปฏิบัติและ

กระบวนการในการทํางานในมิติต่าง ๆ ของ ปตท. และ บริษัท

ในกลุ่ม ปตท. ให้มีความสอดคล้องและประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน 

เพือ่เปน็แนวทางใหผู้บ้รหิาร ปตท. ที่ดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิท

ในกลุ่ม ปตท. กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารสูงสุดของ

บริษัทในกลุ่ม ปตท. และผู้แทน ปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

หน้าที่ยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏบิตังิานและเกดิความรว่มมอืในการดาํเนนิธรุกจิ

ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง

และสนับสนุนการทําธรุกจิซึ่งกนัและกัน เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ

ในการแข่งขัน ซึ่งจะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวที่วางไว้

และประสบความสําเร็จและเติบโตอย่างย่ังยืนต่อไป

 โดยมีการจัดกลุ่มงานในการบริหารจัดการแบ่งเป็น 2 ระดับ 

ได้แก่

 • ระดับองค์กร (Corporate Level) ประกอบด้วย

  • ระดับสํานักงานใหญ่ (Corporate Center) มุ่งเน้น

ด้านการกํากับดูแล (Governance) และการให้บริการ

รว่ม (Shared Service) โดยกาํหนดนโยบายกลุ่ม ปตท.

ให้มีความสอดคล้อง

  • ระดับแกนนาํกลุม่ (COO/ BG) มบีทบาทในการกาํหนด

กลยุทธ์ เป้าหมาย ติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละ

กลุ่มธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะมุ่งสู่การปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ และสร้างพลังร่วม

 • ระดับปฏิบัติการในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ หน่วยธุรกิจ และ 

บริษัทภายใต้หน่วยธุรกิจ มุ่งปฏิบัติงานในธุรกิจตนเอง

ให้เป็นเลิศ บรรลุผลสําเร็จ นํานโยบายการกํากับดูแล

และการใชบ้รกิารร่วมของกลุ่ม ปตท. ไปบูรณาการรว่มกับ

การปฏิบัติการของหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด

 การบริหารจัดการระดับองค์กร (Corporate Level) และระดับ

ปฏบิตักิาร (BU/ Flagship) จะเชือ่มโยงกนั ผา่นการกลไกการกาํกบั

ดูแล ได้แก่   

 • การกําหนดข้อบังคับ ข้อกําหนด ระเบียบ นโยบาย และ

คําสั่งประเภทต่าง ๆ 

 • การถ่ายทอดนโยบาย เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติโดยผู้บริหาร 

ปตท. ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ และ/หรือดํารงตําแหน่ง

ผู้บริหารสูงสุดบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือพนักงาน ปตท. 

ที่ปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทกลุ่ม ปตท.

 • การเชื่อมโยง และผลักดนัให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยผ่าน

คณะกรรมการต่าง ๆ

 • การถ่ายทอด ตดิตาม ให้คาํปรกึษา และประเมนิการผลักดนั

นโยบายต่าง ๆ  กับบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยผ่านหน่วยงาน

บริหารบริษัทในเครือแต่ละหน่วยธุรกิจ

 รวมท้ังไดม้กีารกาํหนดบทบาทหลกัในการบรหิารจัดการบรษิทั

ในกลุ่ม ปตท. เพื่อประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจ ดังนี้

 บทบาทของคณะกรรรมการ ปตท. มีหน้าที่

 • กําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์และนโยบาย 

 • แต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ 

 • ติดตามและรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทโดย

มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน

ได้เสีย

 • ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 บทบาทของผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่

 • สร้างความเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์และนโยบายของกลุ่ม 

ปตท. กับบริษัท ให้เป็นรูปธรรม

 • บริหารจัดการบริษัทให้มีผลการดําเนินงานเป็นที่พอใจ

แก่ผู้ถือหุ้น

 บทบาทของเลขานุการบริษัท มีหน้าที่

 • ส่งเสริมการปฏิ บัติหน้าที่ของกรรมการบริ ษัทและ

ผู้จัดการใหญ่

 • รบัผดิชอบงานการกาํกบัดูแลกจิการบรษิทั (Compliance) 

 บทบาทของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่

 • คัดเลือกและตรวจสอบการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการ

ของบริษัท

 • ร่วมกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่าง ๆ ของ

บริษัท

การกํากับดูแลกิจการ



รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)182

 หลกัเกณฑต์า่ง ๆ  ทีก่าํหนดบทบาท หนา้ที่ และความรบัผดิชอบ

ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

รวมถึง

 • ระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์

การลงทนุและบริหารจดัการงบประมาณลงทนุของ ปตท. 

และบริษัทในกลุ่ม ปตท. และแนวทางการกํากับดูแล

การลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พ.ศ. 2562

 • ระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่ง

ส่วนงานของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2553

 • ระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหาร

งานบุคคล พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • ขอ้กาํหนดบรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์

การลงทุนของบริษทัในกลุ่ม ปตท. และแนวทางการกํากบั

ดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พ.ศ. 2558

 • หลักเกณฑ์ตามระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

 • หลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนกรรมการของบริษัทในกลุ่ม 

ปตท. ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 • หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารเป็นคณะกรรมการ

ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ 

 • หลักการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

 • หลักปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กํากับโดยคณะกรรมการ

โครงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

ทุจริต

นโยบายการไปดํารงตําแหนงกรรมการ
ที่อื่นของกรรมการและผูบริหาร 

 ในปี 2561 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม 

36 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ Flagship 

5 บริษัท) ดังนั้น ปตท. จึงได้ให้ความสําคัญและกําหนดรูปแบบ

การบริหารจดัการในลกัษณะกลุ่ม ปตท. เพือ่สรา้งใหเ้กิดพลงัรว่ม

และมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน (Synergy) ด้วย

การเสนอแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. ไปเป็น

กรรมการในบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อกํากับดูแลให้บริษัทดังกล่าว

กําหนดนโยบายและดําเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของ 

ปตท. ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ทกุกลุ่ม ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการ

ในบริษัทอื่นมีดังนี้

 1. เพื่อกํากับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย

ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และติดตาม ประเมินผลภาพรวม

การดําเนนิธุรกจิของบรษัิทในกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของ ปตท. ในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. และมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

 2. เป็นการสรา้ง Synergy ให้กบัธุรกจิของบรษัิทในกลุม่ ปตท. 

เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศไทย

 3. เพือ่นาํประสบการณค์วามสามารถเฉพาะดา้นไปชว่ยเหลอื

ธุรกิจ เช่น การนําความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุงพัฒนา

ด้านบัญชี การเงิน ให้บริษัทน้ัน ๆ ดําเนินธุรกิจได้เติบโตต่อไป

อย่างเข้มแข็งซึ่งรวมถึงการไปช่วยเหลือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 

ปตท. รวมท้ังสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ไดไ้ปทําหน้าที่

เป็นกรรมการกํากับดูแลบริษัทชั้นนําเหล่าน้ันให้กลับมาช่วย

เสริมประโยชน์ให้กับ ปตท. และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับ ปตท. ด้วย

 4. ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและ

ผู้บริหาร

 ทั้งนี้ ปตท. กํากับดูแลให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารหรือ

บุคคลภายนอกจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง

การคลังจัดทําขึ้น (Director’s Pool) ในบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่เป็น

รัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ให้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจน้ัน ท้ังนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 

ปตท. มีผู้บริหารอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director’s Pool รวม 23 ราย 

และกํากับดูแลให้ผู้บริหาร ปตท. และบุคคลภายนอกที่ดํารง

ตาํแหนง่กรรมการในบรษิทัที ่ปตท. ถอืหุน้ ดาํรงตาํแหนง่ในบรษิทั

ที่ ปตท. หรอืรฐัวสิาหกจิอืน่ถอืหุน้ไมเ่กนิ 3 แหง่ เพือ่ลดความเสีย่ง

ด้านการขัดกันทางผลประโยชน์และกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต

ของรัฐวิสาหกิจเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคล

ดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตามข้อเสนอ

ของคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤติ

มิชอบแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีมติกาํหนดแนวปฏิบตัิหลกัการ

การไปดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. 

โดยในปี 2558 คณะกรรมการได้มีมติให้ถือหลักการดังกล่าว 

เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ อีกด้วย

การกํากับดูแลกิจการ
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การดูแลเรื่องการใช
ขอมูลภายใน 

1.  จริยธรรมและจรรยาบรรณ
  ในการดําเนินธุรกิจ 
  (Code of Conduct)

 ปตท. กําหนดนโยบายและระเบยีบปฏบัิตเิป็นลายลกัษณอ์กัษร

เกีย่วกบัมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) 

โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้กําหนดจริยธรรม

และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจฯ ตามหลักมาตรฐานสากล

ไว้ในคู่มือ CG และกําหนดให้การฝ่าฝืนมีความผิดทางวินัย

 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

มีสาระสําคัญดังนี้

 1. เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 2. ป้องกันการฟอกเงิน

 3. เป็นกลางทางการเมือง 

 4. ไม่มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

 5. รักษาความลับและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

 6. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรับผิดชอบต่อ

ผู้บริโภค 

 7. แข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม 

 8. มีกระบวนการการจัดซื้อที่โปร่งใสและปฏิบัติต่อคู่ค้า

อย่างเป็นธรรม 

 9. รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

 10. สนับสนุนสิทธิของพนักงาน และสร้างความผูกพันต่อ

องค์กร

 11. ปฏิบัติต่อเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 

โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

 12. มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิภาพ

 13. มีแนวทางปฏิบัติในการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใด

 14. รักษาความปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนามัย และรักษา

สิ่งแวดล้อม

 15. เคารพทรัพยส์ินทางปญัญา และใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในทางที่ถูกต้อง

2.  ความขัดแยงทางผลประโยชน 
  (Confl icts of Interest)

 ปตท. กําหนดให้มกีารเปิดเผยข้อมลูเพื่อป้องกนัการขดักนัของ

ผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Confl icts of Interest) เพื่อป้องกัน

กิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

และไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้กําหนดนโยบาย

เก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่าการตัดสินใจ

ใด ๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

จะต้องทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่านั้น และถือเป็น

หน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้อง

ทางการเงิน และ/หรือความสมัพันธก์บับคุคลภายนอกอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะ

ส่งผลให้ ปตท. ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ในด้านความภักดีหรือผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยง

กับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์

หรือความเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้รว่ม

การพิจารณาตัดสิน รวมถึง ปตท. จะต้องดําเนินการให้บุคคล

ที่เกี่ยวข้องไม่มีอํานาจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมน้ัน ๆ

3.  การจัดทํารายงานเปดเผยรายการ
  ท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
  กับ ปตท.

 ปตท. กําหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานทุกคน ต้องจัดทํา

รายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับ ปตท. โดยใช้แบบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัย

ว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. และ

ในการอนุมัติใด ๆ สําหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่ให้

มีการกําหนดเงื่อนไขหรือข้อกําหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ถือเป็น

กระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. รวมท้ังได้กําหนดให้สํานัก

ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อดส่องดแูล

และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว 

ทั้งนี้ ในปี 2561 จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

จัดทํารายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยในส่วนของ

ผู้บริหารและพนักงานจัดทําแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT 

Intranet ในช่วงต้นปี ซึ่งสรุปผลไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระ

สําคัญ โดยในแบบการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์

ของ ปตท. จะเปน็การยนืยนัการรบัทราบวา่ การฝา่ฝนืไมป่ฏบิตัติาม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. เข้า

ลกัษณะแหง่ความผดิทางวนิยั ตอ้งพจิารณาโทษวนิยัตามขัน้ตอน

การลงโทษ และความร้ายแรงของการกระทํา

การกํากับดูแลกิจการ
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4.  การจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร 
  และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ

 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 คณะกรรมการ ปตท. ได้จดัทาํแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพือ่ใช้เปน็ขอ้มลูพืน้ฐาน

ในการกํากับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และเช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูงได้ดําเนินการจัดทําแบบรายงานดังกล่าว

ประจําปีครบทุกราย และจัดส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมท้ังทําสําเนาส่งประธานคณะกรรมการ ปตท. และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อนึ่ง ในระหว่างปีไม่มีการรายงาน

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลเกี่ยวข้อง

5.  การจัดทํารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย

 เพื่อกํากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน ปตท. ได้กําหนดให้คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสหรือ

ผูท้ีอ่ยู่กนิด้วยกันฉนัสามภีรยิา และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนติภิาวะ เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการถอืหลักทรัพย์ ปตท. จะต้องแจ้งให้ ปตท. ทราบ 

และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน 

หรือรับโอน รวมท้ัง ปตท. ได้กําหนดนโยบายให้มีการเปิดเผย/ รายงาน การซื้อ/ ขาย/ โอน เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

และผู้บริหารต่อคณะกรรมการ ปตท. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจําเดือน โดยกําหนดเป็นวาระปกติในปฏิทินการประชุม

คณะกรรมการ ปตท. ไว้ล่วงหน้า

 อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันปิดงบการเงินประจําไตรมาสและประจําปี สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทจะทํา

หนงัสอืแจ้งกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืหน่วยงานที่ไดร้บัทราบข้อมลูภายใน (Insider) ไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูภายในแกบ่คุคลภายนอกหรอืบุคคล

ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน สําหรับงบไตรมาส และ 60 วัน สําหรับงบประจําปี (ตั้งแต่

วนัปดิงบจนถงึวนัแจง้งบตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์) คอื กอ่นทีง่บการเงนิจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน เพื่อเปน็การปอ้งกนัไมใ่หน้าํขอ้มลูภายใน

ไปใช้ในทางมิชอบ (Insider Trading) ทั้งนี้ ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการแจ้งกรรมการและ

ผู้บริหาร จํานวน 4 คร้ัง คือ ห้ามซื้อ/ ขาย/ โอนหุ้น ปตท. (1) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (งบปี 2560) 

(2) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (งบไตรมาสที่ 1 ปี 2561) (3) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 

2561 (งบไตรมาสที่ 2 ปี 2561) (4) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (งบไตรมาสที่ 3 ปี 2561) นอกจากนี้ 

ได้กําหนดนโยบายหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยหากมี

ความจําเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ปตท. ป 2560 และป 2561

ลําดับ รายชื่อกรรมการ

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุณ วันที่
31 ธ.ค.
2560

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน)

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย N/A – – •  กรรมการแต่งตั้งใหม่

 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

• แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 

 ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – –

2. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

การกํากับดูแลกิจการ
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ลําดับ รายชื่อกรรมการ

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุณ วันที่
31 ธ.ค.
2560

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน)

3. นายดอน วสันตพฤกษ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

4. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

5. นายวิชัย อัศรัสกร – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

6. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

7. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล N/A – – กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

8. ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ N/A – – กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2561

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

9. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ – – –  (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

10. นายจุมพล ริมสาคร N/A – – กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – –

11. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

12. นายดนุชา พิชยนันท์ N/A – – กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2561

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

13. นายธรรมยศ ศรีช่วย N/A – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

14. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร – – – แสดงข้อมูลไว้ในตารางการถือหลักทรัพย์

ของผู้บริหาร ปตท.

คู่สมรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ – – – –

หมายเหตุ:
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการไม่มีการถือหุ้น 

การกํากับดูแลกิจการ
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รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการท่ีครบวาระและลาออกระหวางป 2561

ลําดับ รายชื่อกรรมการ

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุณ วันที่
31 ธ.ค.
2560

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน)

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ – N/A N/A พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

2. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ – N/A N/A ครบวาระ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

3. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ – N/A N/A ครบวาระ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

4. นายสมชัย สัจจพงษ์ – N/A N/A ลาออก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

5. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ N/A N/A N/A กรรมการแต่งตั้งใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

และลาออก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

6. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ – N/A N/A พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปี 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

7. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 25,000 N/A N/A แสดงข้อมูลไว้ในตารางการถือหลักทรัพย์

ของผู้บริหาร ปตท.

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

การกํากับดูแลกิจการ
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การถือหลักทรัพยของผูบริหาร ป 2560 และป 2561

ลําดับ รายชื่อผูบริหาร

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุ

ณ วันที่
31 ธ.ค.
2560

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

10 บาท)

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

1 บาท)

เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน)

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร – – – •  ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

    และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

• (ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

2. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 15,500 155,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

3. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 22,500 225,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรส 4,300 43,000 –

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

4. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 55,451 554,510 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

5. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล N/A 288,120 – *  ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ปฏิบัติงาน Secondment 

  ตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มการเงิน     

    และบัญชี บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

 จํากัด (มหาชน) และมีคําสั่งให้กลับมา

 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปตท.

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในระหว่างปี 2561)

6. นายกฤษณ์ อิ่มแสง 10,000 100,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

7. นายนพดล ป่ินสุภา 13,600 136,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรส 50,800 508,000 – –

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

8. นางสาวเพียงพนอ บุญกลํ่า – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

การกํากับดูแลกิจการ
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ลําดับ รายชื่อผูบริหาร

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุ

ณ วันที่
31 ธ.ค.
2560

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

10 บาท)

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

1 บาท)

เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน)

9. นางอรวดี โพธิสาโร N/A – – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรส N/A 1,140 – –

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – –

10. นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ N/A – – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

11. นายดิษทัต ปันยารชุน N/A – – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – –

12. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ N/A – – * ผู้บริหารแต่งต้ังใหม่ ต้ังแต่วันท่ี 16 กันยายน 2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – – 

13. นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม N/A 77,000 – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

14. นายพงศธร ทวีสิน N/A 10,000 – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ปฏิบัติงาน Secondment 

   ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด 

   (มหาชน) ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรส N/A 7,000 – –

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – –

15. นายอธิคม เติบศิริ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

16. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

17. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 2,000 20,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

การกํากับดูแลกิจการ



189รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ลําดับ รายชื่อผูบริหาร

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุ

ณ วันที่
31 ธ.ค.
2560

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

10 บาท)

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

1 บาท)

เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน)

18. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ – – – ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง

รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. นํ้ามัน

และการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

19. นายชวลิต ทิพพาวนิช N/A 10,000 – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ปฏิบัติงาน Secondment 

   ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล 

   เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

20. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง N/A 80,000 – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ปฏิบัติงาน Secondment 

   ในตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

   สายการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล

   เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

   ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 

(ไมม่ีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

21. นายสัมฤทธิ์ สําเนียง 7,000 70,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

22. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ 3,699 36,990 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

23. นายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ 1,516 15,160 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

หมายเหตุ:
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น ผู้บริหาร ลําดับที่ 3, 7, 9 และ 14 

การกํากับดูแลกิจการ
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การถือหลักทรัพยของผูบริหารที่โยกยาย/ เกษียณอายุ ป 2561

ลําดับ รายชื่อผูบริหาร

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุ

ณ วันที่
31 ธ.ค.
2560

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

10 บาท)

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

1 บาท)

เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน)

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 25,000 N/A N/A ครบสัญญาจ้าง มีผลต้ังแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

2. นางนิธิมา เทพวนังกูร 41,000 N/A N/A เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

(มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

3. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ – N/A N/A เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

คู่สมรส 110,200 N/A N/A (มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งในระหว่างปี 2561)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

4. นางบุบผา อมรเกียรติขจร 70,000 N/A N/A เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

5. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย – N/A N/A เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2561)

คู่สมรส 10,000 N/A N/A –

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

การกํากับดูแลกิจการ
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ลําดับ รายชื่อผูบริหาร

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุ

ณ วันที่
31 ธ.ค.
2560

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

10 บาท)

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

1 บาท)

เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน)

6. นายเติมชัย บุนนาค – N/A N/A เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

7. นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ – – – กลับไปปฏิบัติงานที่ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561

คู่สมรส 2,000 N/A N/A (มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2561)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

หมายเหตุ:
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. 

ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ ปตท. จํานวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 (PTT-W1) จํานวน 40,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2548 

และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 31 สิงหาคม 2553 และรุ่นที่ 2 (PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2549 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 28 กันยายน 

2554 ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และยังไม่มีการขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม่ 

6.  การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินตอ ป.ป.ช.

 ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2561 กําหนดให้กรรมการและผู้บรหิาร

สูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการและผู้บริหารสูงสุดในนิติบุคคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกคร้ังที่เข้ารับตําแหน่ง ทุก ๆ 3 ปีที่ดํารง

ตําแหน่ง และเมื่อพ้นจากตําแหน่ง โดย ปตท. จะมีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดตามเวลาที่กําหนด

7.  การแจงการมีสวนไดเสียในที่ประชุม

 คณะกรรมการฯ ได้กําหนดนโยบายในเรื่องในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ทุกครั้ง ประธานกรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุม

เพือ่ขอความร่วมมือกรรมการปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัเรื่องความขัดแยง้ของผลประโยชน์วา่ในระเบียบวาระใดท่ีกรรมการเก่ียวขอ้ง

หรือมีส่วนได้เสีย ขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือให้ความเห็นใด ๆ ในปี 2561 มีการแจ้งต่อประธานกรรมการฯ 

จํานวน 11 วาระ (การประชุมรวม 16 คร้ัง) 

การกํากับดูแลกิจการ
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8.  การพิจารณาและการสอบทาน
  รายการที่เกี่ยวโยงกัน

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ ในการพิจารณาและ

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. 

โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยก่อนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณา

อนุมัติ 

9.  กิจกรรมรณรงคสงเสริม
  การกํากับดูแลกิจการที่ดี
  และจรรยาบรรณธุรกิจ 
 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทําหน้าที่กํากับดูแล 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. โดยเป็น

ผู้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติให้  คณะกรรมการจัดการ

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Management 

Committee: CGMC) ซึ่งในปี 2561 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น 

คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 

และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร 

(Governance, Risk and Compliance Management Committee: 

GRCMC) และเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมการกํากับ

ดูแลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยง

ระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) และการควบคุมภายใน และ

การกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขององค์กร 

รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. โดยมีผู้บริหารระดับ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานและรายงานตรง

ต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติ

ตามแผนปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริต

ของ ปตท. พร้อมท้ังเป้าหมายและตัวชีว้ดัประจําป ีซึง่ได้รบัอนุมตัิ

จากคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการที่ด ีและคณะกรรมการ ปตท. 

โดยในปี 2561 มีการดําเนินงานท้ังที่เป็นการริเริ่มและการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 • มอบหมายผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ค่านิยมองค์กร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม

ธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ ดํารงตําแหน่ง 

I Champion (Integrity & Ethics Champion) และเปน็ผูน้าํ

จัดต้ังชมรมพลังไทยใจสะอาด (Integrity Power) โดยเปิด

ใหพ้นกังานเข้าเปน็สมาชิกชมรมฯ เพ่ือรว่มกนัทาํกิจกรรม

เสริมสร้างจิตสํานึกและแสดงออกในเรื่องความซื่อสัตย์

กล้าปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

 • จดัใหม้ีชอ่งทางในการส่ือความแก่ผูถื้อหุน้สามญัโดยตรง 

ได้แก่ จดหมายข่าวรายไตรมาส 2 ภาษา คือ ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ “PTT Bizway” ส่งไป

ทางไปรษณีย์เพื่อรับทราบข้อมูลสําคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ผลประกอบการ การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน ข่าวสารการดําเนินงาน 

ฯลฯ โดย ปตท. ได้จัดทําแบบประเมินเป็นประจําทุกปี 

สําหรับปี 2561 หัวข้อทัศนคติของผู้ถือหุ้นต่อ ปตท. 

มีความเห็นว่า ปตท. มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ร้อยละ 

83.62 

 • จัดให้มีการอบรมหัวข้อการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

ต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงานที่เข้าใหม่ผ่านหลักสูตร

การปฐมนิเทศทุกรุ่น รวมทั้งกําหนดให้สอบวัดความรู้

ในระบบ CG E-Learning โดยในป ี2561 มีการจดัส่ือความ

ในกิจกรรมดังกล่าวรวม 3 รุ่น จํานวนรุ่นละ 60 - 80 คน 

และมีการมอบคู่มือ CG ให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคนได้

ศึกษาและลงนามรับทราบ เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางใน

การทํางาน

 • จัดทํา CG E-learning ในระบบ PTT Intranet เพื่อใช้

เป็นสื่อสําหรับเรียนรู้เรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย

ตนเองสําหรับพนักงานในทุกพื้นที่อย่างท่ัวถึง โดยใช้

เหตุการณ์จําลองต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และ

ให้พนักงานสามารถนําสิ่งที่เรียนรู้จากระบบไปประยุกต์

ใช้ได้ในสถานการณ์จริงตามความเหมาะสม รวมถึง

มกีารทดสอบวัดความเขา้ใจของพนักงานในทา้ยหลักสตูร 

ในปัจจบุนั มผู้ีเขา้ร่วมศกึษาและทดสอบความรู้ผา่นระบบ 

CG E-Learning ท้ังสิ้น 3,377 ราย หรือประมาณร้อยละ 

90.83 ของพนักงานท้ังหมด

 • จัดทําแบบประเมินด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสาร

ภายในเพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการดําเนินงาน

ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การประเมินความรู้ความเข้าใจ

ของพนักงาน สรุปผลร้อยละ 89.28 มีความเข้าใจเป็น

อย่างดี การประเมินการสื่อความ สรุปผลความพึงพอใจ

ในระดับดี-ดีมากร้อยละ 85.20 และการประเมิน

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการดําเนินงานของ ปตท. 

สรุปผลเห็นด้วยร้อยละ 87.78

การกํากับดูแลกิจการ
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 • ปตท. สร้างบรรยากาศของการรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ 

ภายในองค์กร เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดทําเว็บไซต์ 

CG Intranet และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ติดต่อสอบถาม

ได้ผ่านช่องทางอีเมล cghelpdesk@pttplc.com จัดทํา

วิดีโอสื่อความ CG Comics จัดให้มีคอลัมน์ CG See 

Through ในวารสารรายเดือน “PTT Spirit” ข้อย้ําเตือน 

CG Tips ผ่านอีเมล ภายใน Page: CG Channel 

ใน PTT Workplace เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดร้บัทราบขา่ว

การดําเนินการที่เกี่ยวกับ CG รวมทั้งให้ความรู้และ

รว่มกจิกรรมทีน่า่สนใจ นอกจากนี ้ไดก้าํหนดให้ม ีAgenda 

Base Meeting เปน็ระเบยีบวาระการประชุมของหนว่ยงาน

ต่าง ๆ โดยมีหัวข้อ QSHE/ SPIRIT/ CS/ CG Talk เพื่อเป็น

ชอ่งทางการสือ่ความ CG และสง่เสรมิการการตระหนกัถงึ

การทาํงานอยา่งม ีCG ดว้ย เช่น การประชมุคณะกรรมการ

จัดการของ ปตท. เป็นต้น

 • จัดให้มีกิจกรรม CG Camp ปี 5 เพื่อให้ตัวแทนพนักงาน

จากหน่วยงานต่าง ๆ มีโอกาสเข้ามาศึกษาและเรียนรู้

ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันอย่างเข้มข้น เพื่อสามารถนําไปปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานและเป็นตัวแทนในการสื่อความแก่เพื่อน

ร่วมงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งจาก

ภายในตามกลยุทธ์ของ ปตท. โดยกิจกรรมประกอบด้วย 

ส่วนของการเวิร์คชอป หัวข้อ Work Smart with PTT 

CG โดยใช้หลักจิตวิทยามาร่วมค้นหาระดับ CG ในตัว

ของพนักงานแต่ละคน และกิจกรรมฐานที่ได้สอดแทรก

แนวคิดเรื่องการปฏิบัติตนตามหลัก CG

 • จัดให้มีงาน PTT Integrity Forum 2018 เป็นปีที่ 2 

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความดี 

ตามคา่นยิม SPIRIT โดยป ี2561 จดัขึน้ภายใตแ้นวคดิทีจ่ะ

ขับเคลื่อน ปตท. สู่การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ด้วย

วัฒนธรรมองค์กรด้านการกํากับดูแลกิจการ การบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการกํากับการปฏิบัติ

งานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือ GRC พร้อมผลักดันให้

เกิดการบริหารจดัการตามแนวคิดการปอ้งกนัความเสีย่ง 

3 ระดับ หรือ Three Lines of Defense 

 • ปตท. ให้ความสําคัญดา้นการกํากบัดแูลกจิการของบรษัิท

ในกลุ่ม ปตท. เพือ่ให้เป็นไปตามแนวทางการบรหิารบรษิทั

ในรูปแบบ “กลุ่ม ปตท.” โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี กลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายในการยกระดับ

มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้อยู่

ในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งกําหนดแผนการดําเนินงาน 

และแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยได้จัดกิจกรรม 

PTT Group CG Day อย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม 

และเผยแพร่การดําเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดโดยบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม 

ปตท. 6 บริษัท ได้แก่ PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC 

และ GPSC ท้ังนี้ มีแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์จากหน่วยงาน

ภายนอกให้เกียรติเข้าร่วมงาน เช่น ผู้แทนจาก ตลท. 

สํานักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น รวมท้ังคู่ค้า 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่ม ปตท. ซึ่งใน

ปี 2561 กลุ่ม ปตท. โดย TOP เป็นเจ้าภาพจัดงานภายใต้

แนวคิด PTT Group CG Day 2018: Born to be REAL 

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งของ กลุ่ม ปตท. 

ในการพัฒนาองค์กรตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมตามหลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต 

จิตอาสา” โดยภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “เมื่อโลก

ขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลย…ีCG จะกา้วตอ่ไปอยา่งไร” จาก

ผู้นํากลุ่ม ปตท. ซึ่งได้แสดงวิสัยทัศน์ภายใต้การบริหาร

ความสมดุลในทุกด้าน เพื่อสร้างความไว้วางใจและ

ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

 • ปตท. ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้แก่หน่วยงานภายนอก 

เพื่อยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย

ผู้บริหารได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดนโยบายและ

ประสบการณ์ในโอกาสต่าง ๆ และยังให้การต้อนรับ

หน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบัน

การศึกษาเข้าเยี่ยมชมกิจการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

และศึกษาดูงานในด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.

การกํากับดูแลกิจการ
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10. การตอตานทุจริตคอรรัปชัน

 • ปตท. จัดทําแผนงานประจําปี เพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยกําหนด

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท เช่น จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและ

ผลประโยชน์ขัดกัน จรรยาบรรณว่าด้วยการรับ การให้ 

ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดย ปตท. 

ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด 

 • ปี 2553 ปตท. ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์

เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้น

โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย และได้รบั

การสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย

เป็น 1 ใน 27 บริษัทแรกที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ 

 • ตั้งแต่ปี 2555 ปตท. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลง

โลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global 

Compact: UNGC) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการนํา

หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม 

และการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับสากลมาเป็นใช้เป็น

แนวทางในการดําเนินธุรกิจ โดย ปตท. ได้นําเสนอ

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการ

ของ UNGC ในรายงานความย่ังยืนประจําปี

 • การประกาศนโยบาย

  • ตั้งแต่ปี 2557 ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ทั่วทั้งองค์กร 

โดยกําหนดให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. 

เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี

มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณใน

การดําเนินธุรกิจของ ปตท. และกําหนดให้นโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของ

แนวทางการกํากบัดูแลบรษัิทในกลุ่ม ปตท. (PTT Way 

of Conduct) เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีมาตรการ

ดําเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการไปใน

ทิศทางเดียวกัน และสามารถสร้างพลังร่วมได้ตาม

วัตถุประสงค์ของการลงทุน 

  • นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. กําหนดให้ 

บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ดําเนินการหรือเข้าไป

มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้ /  รับสินบน

ทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยบุคลากร

ของ ปตท. ต้องดําเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบาย 

ซึ่งครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ อย่าง

จริงจัง เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การจัดหาพัสดุ การควบคุมภายใน 

เป็นต้น

  • ปี 2558 ปตท. ประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ 

(No Gift Policy)” ในทุกเทศกาล และในปี 2559 

ต่อเนื่องถึงปี 2560 ประกาศใช้แนวปฏิบัติตาม

นโยบายต่อตา้นคอร์รปัชนักลุ่ม ปตท. เรือ่งการรับ-ให้

ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งสอดคล้อง

กบันโยบายงดรับของขวัญดงักล่าว เพือ่เปน็การสรา้ง

มาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม 

ปตท. โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงาน

อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์

ตอบแทน โดยไดจ้ดัทําหนังสอืแจง้คูค่า้และหนว่ยงาน

ภายนอก รวมท้ังประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สํานักงาน

ของกลุ่ม ปตท. และช่องทางต่าง ๆ ซึ่ง ปตท. ถือเป็น

องค์กรต้นแบบของประเทศไทยที่มีการประกาศใช้

นโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

 • การสื่อสาร ฝึกอบรม และการดําเนินงานที่สําคัญ

  • ปตท. ได้สื่อความนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและ

แนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่น

ที่ ปตท. มีอํานาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ 

และผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ังสาธารณชน ผ่านช่องทาง

การส่ือสารท่ีหลากหลาย เชน่ จดหมาย อีเมล เวบ็ไซต์ 

ระบบ PTT Intranet การสัมมนา นิทรรศการ เป็นต้น 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและปฏิบัติ

ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ ปตท. กําหนด 

  • ปตท. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

แก่บุคลากรของ ปตท. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

อย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

ความคาดหวังของ ปตท. และบทลงโทษหาก

ไม่ปฏบัิตติามมาตรการนี้ เช่น หลักสตูรการปฐมนเิทศ 

หลักสูตรทางจริยธรรม ระบบ CG E-Learning เป็นต้น 

รวมท้ังมีการจัดให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม

อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

การกํากับดูแลกิจการ
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  • การดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ

ให้การรับรอง (Certifi cation Process) ของโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (CAC) ซึ่ง ปตท. ได้รับการต่ออายุ

การรับรองต่อเนื่องเป็นสมัยที่  2 เมื่อวันที่  17 

พฤษภาคม 2561

  • การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือ

สาํคญัใหบ้คุลากรของ ปตท. ทกุคนแสดงความโปรง่ใส 

ได้แก่ ระบบการรายงานการ ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

บรษัิทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า เพื่อปอ้งกันปญัหาการใช้

ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) และ

ระบบการรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดของบุคลากรตามนโยบายงดรับ

ของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อให้พนักงานรายงาน

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องรับและไม่สามารถส่ง

กลับคืนผู้ให้ได้ พร้อมส่งมอบของดังกล่าวมา เพื่อ

รวบรวมและนําไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์

  • ปตท. มุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่าย

ความโปร่งใส เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริม

และผลกัดนัให้พนัธมิตรทางธรุกิจของ ปตท. ประกาศ

เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC เพื่อลดความเสี่ยง

ในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันตลอดสายโซ่อุปทาน 

โดยในปี 2561 มีการสื่อความให้ความรู้และเชิญชวน

คู่ค้าเป็นแนวร่วม CAC ในงานสัมมนาคู่ค้าประจําปี 

ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม และงานสัมมนาคู่ค้า 

สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและ

บริหารโครงการ

  • ปตท. ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหา

สําคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ จึงให้

ความสําคัญในการบูรณาการทํางานและพัฒนา

เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันการปราบปราม

การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรม

รูปแบบต่าง ๆ เช่น การยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริตในภาครฐัวิสาหกิจรว่มกับสาํนักงาน ป.ป.ช. 

การเป็นภาคีเครือข่ายจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ การจัดทําแผน

แม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ 

ปตท. ให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น

 • การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

  • คณะกรรมการ ปตท. มีหน้าที่กํากับดูแลให้ ปตท. 

มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก

และให้ความสําคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

  • คณะกรรมการตรวจสอบมีห น้าที่ กํ ากับดู แล

การควบคุมภายใน การจัดทํารายงานทางการเงิน 

และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชัน รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน สอบทานมาตรการ

และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า 

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความเพียงพอ

และมีประสิทธิผล สอบทานการประเมินความเสี่ยง

และให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการ ปตท. เกี่ยวกับ

การปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงน้ัน โดยผู้บริหาร

ต้องนําคําแนะนําไปปฏิบัติ  รวมท้ังรายงานผล

การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชันของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท. 

อย่างสมํ่าเสมอ และให้คําแนะนําข้อควรปฏิบัติแก่

คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร

  • คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่กําหนด

และทบทวนนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั  ใหข้อ้เสนอแนะ 

แนวทาง ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจํา

ทุกปี

  • คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กร มหีน้าทีก่าํกับ

ดแูล และสนบัสนนุให้มกีารดาํเนนิงานด้านการบรหิาร

ความเสี่ยงด้านการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั โดยการประเมนิ

ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการ

ต่อต้านคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม 

  • ผู้บริหารมีหน้าที่กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง

ด้านการคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจ

ก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน ทบทวนความเหมาะสม

ของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ และปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่าง รวมท้ังสื่อสารไปยังพนักงานและ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

การกํากับดูแลกิจการ
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  • ปตท. จัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการ

คอร์รัปชัน (Corruption Risk Assessment Manual) 

เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นําไปใช้เป็นแนวทาง

การประเมินความเส่ียงด้านคอรร์ปัชนัในกระบวนการ

ปฏิบัติงานและกําหนดกระบวนการควบคุมภายใน

ที่เหมาะสม โดยในปี 2561 มีการจัดอบรมหลักสูตร

การบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน (Corruption 

Risk Management) จํานวน 2 รุ่น เพื่อสร้างความรู้

ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งตามหลกัสากลในหลกัการบรหิาร

ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและมาตรการควบคุม

ภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานนําความรู้ที่ได้

ไปประยุกต์ ใช้ ในการป้องกันการคอร์รัปชันใน

การปฏิบัติงานประจําวันของตนเอง 

  • ปตท. จัดให้มีข้ันตอนในการเก็บรักษาเอกสารและ

บันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยัน

ความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน 

การควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชีและ

การเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อ

ยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่าง

เพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

  • หน่วยตรวจสอบภายใน มกีารตรวจสอบรายการที่อาจ

มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โอกาสการเกิดทจุริต

และประสทิธภิาพขององค์กรในการบรหิารความเสี่ยง

จากการทุจริตภายในองค์กรและในระดับกิจกรรม

การดาํเนนิงาน รวมถงึสอบทานเกีย่วกบัหลกัจรยิธรรม

ธุรกิจ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน อีกท้ัง

มีการพิจารณาและรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทันที เมื่อพบรายการ

หรือการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ผลการดําเนินการของ ปตท. อย่างร้ายแรง รวมถึง

กรณีการเกิดทุจริต

 • มาตรการ ขอบเขต และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

  • ปตท. มกีระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล ทีส่ะทอ้น

ถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

และมีนโยบายที่จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้

ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่า

การกระทําน้ันจะทําให ้ปตท. สูญเสยีโอกาสทางธุรกจิ

  • บุคลากรของ ปตท. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ

การกระทําท่ีอาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

โดย ปตท. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและ

การคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อบุคลากร

ต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมท้ังเมื่อบุคลากร

ต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน

  • ปตท. จัดให้มีข้อกําหนดว่าด้วย “การร้องเรียน

และแจ้งเบาะแสการทุจริต” เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์

และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้ง

เบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่  (Whistleblowing) 

ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้ งองค์กร  อีกทั้ งมีมาตรการคุ้มครองและให้

ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือ

ในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 

คณะกรรมการจัดการของ ปตท. มีมติเห็นชอบให้มี

การปรับปรุงแนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อร้องเรียน

ทุจริตของ ปตท. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ

ในระบบราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชันมีความจริงจัง เข้มงวด และมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

 • บทลงโทษ

  • ปตท. จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากร

ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม การกระทาํใด ๆ  ทีฝ่า่ฝนื

หรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ

ที่ ปตท. กําหนด ซึ่งมีข้ันตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง 

การสอบสวน การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน 

หรือมีโทษตามกฎหมาย บุคลากรของ ปตท. ต้องทํา

ความเข้าใจและปฏบัิตติามนโยบายต่อตา้นคอร์รปัชนั

ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

การกํากับดูแลกิจการ
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คาธรรมเนียมการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี (Audit Fee) 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน

สอบบัญช ี(Audit Fee) ให้แกส่าํนกังานสอบบัญชทีี่ผูส้อบบญัชสีงักดั

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจํานวนเงินรวม 135,509,583 บาท 

(หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสามบาท) 

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนของงาน

บริการอื่น (Non-audit Fee) ที่มีสาระสําคัญ เช่น ค่าตรวจสอบ

Global Medium-term Notes การให้คําปรึกษาด้านการบริหาร

ความเสี่ยง Comfort Letter ค่าตรวจรับรองงบการเงินที่ใช้

ในการยื่นกรมสรรพากร และค่าตรวจรับรองอื่น ๆ ในรอบปีบัญชี

ที่ผ่านมา รวมจํานวน 32,047,786 บาท (สามสิบสองล้านสี่หมื่น

เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาท)

การปฏิบัติตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่น ๆ 

 จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของ ปตท. ที่สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ทําการสํารวจ

และให้คะแนนตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียนประจําปี 2561 ในภาพรวม ปตท. อยู่ในเกณฑ์ 

“ดีเลิศ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมและรายหมวดสูงกว่า

คะแนนเฉล่ียของ บริษทัท่ีทาํการสํารวจท้ังหมดในปี 2561 จํานวน 

657 บริษัท และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม SET50 

ทั้งนี้ ผลสํารวจดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลที่ ปตท. เปิดเผย

ต่อสาธารณะ โดยในปี 2561 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี นอกเหนือ

จากเกณฑ์การสํารวจ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อบริษัท

จดทะเบียนอื่น ๆ ที่สําคัญ ได้แก่

 • ประธานกรรมการปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ จึงมี

ความเป็นอิสระในการมอบหมายนโยบายและกํากับดูแล

การบริหารงานของ ปตท. 

 • ปตท. กําหนดให้มีจํานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู่

 • เน่ืองจาก  ปตท.  มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ

จงึไดพ้จิารณาเหน็ชอบใหส้าํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ

ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีมีความเปน็กลางและมีความน่าเช่ือถือ

เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. และนําเสนอคณะกรรมการ 

ปตท. เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

 • คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ในการประชุม

ครัง้ที ่6/2561 วันที ่18 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการ 

ปตท. ในการประชุม คร้ังที่ 12/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 

2561 ได้พิจารณา “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance 

Code: “CG Code”) ซ่ึงจัดทําโดยสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนักงาน ก.ล.ต.) 

และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นํา (Governing 

Body) ขององค์กร ในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืนเป็นอย่างดี 

รวมท้ังได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code 

แต่ละข้อเทียบเคียงกับนโยบายและการดําเนินงาน

ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ในปัจจุบันอย่าง

ละเอียดและมีความเห็นว่า ปตท. มีนโยบาย มาตรการ 

และกระบวนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ

ใน CG Code รวมท้ังมีแผนการดําเนินงานท้ังระยะส้ัน

และระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของ ปตท. ให้เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ

และแนวโน้มของบริษัทช้ันในระดับสากล 

 ตลอดปี 2561 ปตท. ได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ

ที่ด ีแตอ่าจไมค่รอบคลุมเกณฑ์ของโครงการสํารวจการกํากับดแูล

กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard ใน 2 ประเด็น

ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

 1. การกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

จํานวน 5 - 12 คน

 ข้อบังคับของ ปตท. กําหนดให้มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า

 5 คน แต่ไมเ่กนิ 15 คน โดยปัจจบุนั ปตท. มจํีานวนกรรมการ 15 คน 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับและการดําเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม

ที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จําเป็นใน

การบริหารกิจการของ ปตท. โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 5 คณะช่วยกล่ันกรองงาน

ที่มีความสําคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 (จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย แสดง

รายละเอยีดในหมวด “การประชมุของคณะกรรมการ ปตท.” แลว้)

 2. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการโดยการลงคะแนน

เสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

 ขอ้บังคบัของ ปตท. กาํหนดใหเ้ลอืกตัง้กรรมการโดยวธิคีะแนน

เสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวน

หุ้นที่ตนถืออยู่ นอกจากนี้ ปตท. ได้กําหนดให้มีวิธีการอื่นใน

การดแูลสทิธขิองผู้ถอืหุน้รายยอ่ยมาโดยตลอด เช่น การสนบัสนนุ

ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น

การกํากับดูแลกิจการ




