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รายงานของ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จํากัด

(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ทําหน้าที่ประธานกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ และศาสตราจารย์

ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ (ดาํรงตําแหนง่แทนนายดอน วสันตพฤกษ ์

ตัง้แตว่นัที ่23 ธนัวาคม 2561) เปน็กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กํากับดูแลองค์กรและกิจการ

สัมพันธ์  และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย 

ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการ ปตท.  มีความต้ังใจและยืนหยัดถึ ง

การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ 

ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

จึงมุ่งเน้นให้ ปตท. ยึดม่ันการดําเนินงานตามหลักการกํากับ

ดแูลกิจการท่ีดี มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจ 

และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนา

และยกระดบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง ปตท. ใหม้ปีระสทิธภิาพ

อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่น

แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน

ขององค์กร

 คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี ทําหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแล

กิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ

กรรมการและฝ่ายจัดการให้เปน็ไปตามหลักการกํากบัดแูลกจิการ

ที่ด ีและสอดคล้องกับหลักการกํากบัดแูลกจิการที่ดขีองสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน 

ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจาก

รายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักสากล

ของ The Organization for Economic Co-operation and

Development (OECD), ASEAN Corporate Governance 

Scorecard (ACGS) หลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลก

แหง่สหประชาชาต ิ(The United Nations Global Compact: UNGC) 

และเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานด้านความย่ังยืนของ

องค์กร Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ท้ังนี้ หน้าที่ของ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดียังครอบคลุมการดําเนินงาน

ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และการวางกรอบแนวทาง

การกํากบัดแูลการดําเนนิงานที่เกีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจรติ

คอร์รัปชันของ ปตท.

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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 ในปี 2561 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม

6 ครั้ง ตามแผนงานที่กําหนด เพื่อกํากับดูแล ติดตาม และประเมิน

ผลการดําเนินงานตามแผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

การตอ่ตา้นการทจุรติ แผนงานดา้นการสือ่สารและภาพลกัษณอ์งคก์ร 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา

อย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 • จัดทําแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจําปี ตลอดจนเปิดเผยผลการดําเนินงานของ ปตท. เป็น

รายไตรมาส และข้อมูลสาํคัญสําหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชน

ทั่วไป ซึ่งมีสาระสําคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา

ผ่านช่องทางต่าง  ๆ  อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบของ ตลท. และเว็บไซต์

ของ ปตท. (www.pttplc.com) เป็นต้น โดยมีฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์

และฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นหน่วยงานหลัก

ในการเผยแพร่ข้อมูล 

 • จัดทํารายงานความย่ังยืน ปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

เพื่อเปดิเผยขอ้มลูด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยใชแ้นวทาง

ในการรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) Sustainability 

Reporting Standard 2016  และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ

น้ํามันและก๊าซธรรมชาติ (Oil and Gas Sector Disclosure: OGSD) 

รวมถึงนําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงานตามรูปแบบของ Integrated

Reporting (IR) ของ The International Integrated Reporting Council

(IIRC) รายงานความก้าวหน้าของการปฏบัิตติามหลักสากล 10  ประการ

ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Global 

Compact: UNGC) นําเสนอผลการดําเนินงานเพื่อแสดงความมุ่งมั่น

ขององค์กรในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ

ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสอบทานรายงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ต่อข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่รายงาน

ความย่ังยืนฯ บนเว็บไซต์ของ ปตท. GRI และ UNGC ปตท. ส่งเสริม

และสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

ให้มีการจัดทํารายงานให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่มุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูล

ผลการดําเนนิงานด้านเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกํากับดูแล

ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในระดับสากล

 • จดัทาํจดหมายข่าว PTT Bizway รายไตรมาสสําหรับผูถ้ือหุน้

สามัญ เพื่อสื่อความและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง ปตท. และ

ผู้ถือหุ้นสามัญ

 • จัดทําวารสาร Happiness รายไตรมาสสําหรับผู้ถือหุ้นกู้

เพื่อสื่อสาร สื่อความ และสานสัมพันธ์ระหว่าง ปตท. และผู้ถือหุ้นกู้

 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 • จดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํป ี2561 โดยใหข้อ้มลู

วนั  เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมลูท้ังหมดที่เกีย่วข้อง

กับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

อย่างเพียงพอและทันเวลา 

 • แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และ

เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท. เป็นการล่วงหน้าก่อน

จัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบ

การประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมท้ังอํานวยความสะดวก

ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ ปตท. ได้รับคะแนนจากการประเมิน AGM 

Checklist ในระดับดีเยี่ยม 

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 • เปดิโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอเพิ่มวาระการประชมุและเสนอชือ่

บคุคลเพือ่เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เปน็กรรมการเป็นการล่วงหน้า

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ตามหลักเกณฑ์ที ่ปตท. กําหนด

 • กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ประจําปี 2561 เพื่อให้กรรมการ

สามารถพิจารณาธุรกรรมของ ปตท. ที่อาจมีความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ ปตท. โดยรวม 

 •  จดัใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัจดัทาํรายงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน

จัดทําแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT Intranet โดยในปี 2561

ไม่พบความขัดแย้งที่มีนัยสําคัญ

 • กาํหนดใหก้รรมการทกุคนและผูบ้รหิารทีม่หีนา้ทีต่อ้งรายงาน

การถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้เลขานุการบริษัทฯ 

รวบรวมและรายงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการเปน็ประจาํทกุไตรมาส

 • กํากับดูแลให้มีการดําเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการใช้

ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยขอให้กรรมการ ผู้บริหาร

และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจําเป็นต้องซื้อขายให้แจ้งเลขานุการ

บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 4 แบบ คือ 

ประเมนิท้ังคณะ ประเมนิตนเอง ประเมนิกรรมการทา่นอืน่ และประเมนิ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สําหรับผลการประเมินของปี 2561 อยู่ใน

ระดับ “ดีเยี่ยม”

 • เ ข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

อย่างสมํ่าเสมอ อาทิ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

 • ศึกษางาน กลุ่มบริษัท ปตท. รวมถึงงานที่เกี่ยวกับธุรกิจ

พลังงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ

 • จัดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ 1 คร้ัง

 • จัดการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 คร้ัง

 การให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

 • พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ประจําปี 2561 ตลอดจน

เป้าหมายประจาํป ีเพือ่ถ่ายทอดสูก่ารปฏิบตัิทกุระดบั โดยติดตามผล

และใหค้าํแนะนาํอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการกาํกับดูแล

กิจการของ ปตท. ให้เทียบเท่าระดับสากล 

รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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 • กํากับดูแลให้มีการทบทวนสาระสําคัญของ “คู่มือการกํากับ

ดแูลกจิการที่ด ีมาตรฐานทางจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนนิ

ธุรกิจของ ปตท.” เกี่ยวกับการจํากัดจํานวนรัฐวิสาหกิจและ/หรือ

นิติบุคคลที่กรรมการ ปตท. จะสามารถดํารงตําแหน่งได้ ซึ่งจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและสร้างความโปร่งใสในการกํากับ

ดูแลมากยิ่งขึ้น และแก้ไขปรับปรุงหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมเรื่อง

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย

 • มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุง

โครงสร้างองค์กร โดยจัดตั้งสายงานกํากับดูแลองค์กรและกิจการ

สมัพันธ ์เพือ่รองรับการดําเนินธรุกิจอยา่งต่อเน่ือง โดยบูรณาการงาน

ธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อบังคับเข้าด้วยกัน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมมีความเหมาะสม

และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

 • กํากับดูแลให้มีการปรับปรุงหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการจัดการการกํากับดแูลกิจการท่ีดีของ ปตท. (Corporate 

Governance Management Committee: CGMC) โดยเปลี่ยนชื่อเป็น 

คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ

การกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance,

Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) และ

เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมการกํากับดูแลการปฏิบัติ

ตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ

(Operational Risk) การควบคุมภายใน การกํากับการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ และระเบียบขององค์กร รวมท้ังปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์

ปฏบัิตกิารตอ่ตา้นการทจุรติในหนว่ยงานรฐัวสิาหกจิ (ศปท.) ของ ปตท.

 • ส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท.

ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption: CAC) 

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 • กําหนดแนวทางการดําเนินงานกิจการเพื่อสังคม สนับสนุน

กรอบการบริหารจัดการความย่ังยืนกลุ่ม ปตท. ในการเป็นองค์กรที่ดี

(Corporate Citizenship) ในการดูแลสังคม ชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่ม

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีส่าํคญัของ ปตท. มุง่เนน้การตอบสนองความตอ้งการ

แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ที่ ดี ใ ห้ กั บ ชุ ม ช น ใ น ทุ ก พื้ น ที่ ที่ มี

สถานประกอบการของ ปตท. รวมไปถึงพื้นที่ชุมชนเครือข่าย

โครงการ เพื่อสั งคมทั่ วประ เทศตามเป้ าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืนโดยจัดกลุ่มโครงการเพื่อสังคมใน 2 มิติ คือ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (People) และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) สอดคล้องกับ

ทิศทางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. โดยนําความเชี่ยวชาญของ

กลุ่ม ปตท. มาสนับสนุนให้ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

อย่างย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้เกิดการดําเนินธุรกิจ

อย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Business) ซึ่งเน้นการส่งเสริมผู้ด้อย

โอกาส หรือผู้มีรายได้ต่ํา ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของ ปตท. 

  โครงการในมติกิารพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ชมุชน และสงัคม

(People) ส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 4, 7 และ 8 ของ SDGs

ในการสนับสนนุการพัฒนาทรพัยากรมนุษยผ์า่นการศกึษา การเข้าถงึ

พลังงานที่สะอาด การพัฒนาทักษะอาชีพ และโอกาสในการสร้าง

รายได้แก่สังคมชุมชน

  โครงการในมิติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

(Planet) ส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 13, 14 และ 15 ของ

SDGs ในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลต่อ

การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว รกัษาระบบนเิวศบนบกและชายฝัง่ และการดดูซบั

ก๊าซเรือนกระจก

 • ผ่านการประเมินผลการดําเนินงานด้านความย่ังยืนของ 

RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment และได้รับ

การจัดเป็น DJSI Member ต่อเนื่องเป็นปทีี ่7 ดว้ยคะแนนสูงสดุตอ่เนื่อง

เป็นปีที่ 2 ของกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Upstream & Integrated

(OGX) นับเป็น 1 ใน 9 บริษัท จาก 71 บริษัท ใน Dow Jones

Sustainability World Index (DJSI World) และนับเป็น 1 ใน 2 บริษัท 

จาก 17 บริษัท ใน Dow Jones Sustainability Emerging Markets 

Index (DJSI Emerging Markets) โดยมีคะแนนการประเมินในเรื่อง 

Risk & Crisis Management, Code of Business Conduct, Supply 

Chain Management, Tax Strategy, Environmental Reporting,

Environmental Policy/ EMS, Human Rights และ Occupational 

Health & Safety สูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 ดว้ยความมุง่มัน่ตัง้ใจและเจตนารมณอ์นัแนว่แนใ่นการดาํเนนิงาน

บนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม 

และการบริหารจัดการความยั่งยืน โดยมีการยกระดับมาตรฐาน

การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 ปตท. จึงได้รับการยอมรับ

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ 

 • ได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective

Action Coalition Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 

 • ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

จากสํานักงาน ป.ป.ช. ในระดับสูงมากห้าปีติดต่อกัน 

 • ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสํารวจ

การกํากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีนไทย ประจําป ี2561 (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies 2018) (ต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 10)

 • ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น จากโครงการประกาศ

เกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย

 • ได้รับรางวัล Corporate Governance Asia Annual

Recognition Awards 2018 ประเภท Icon on Corporate Governance 

(ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14) 

 • ได้รับรางวัล The Asset Corporate Awards 2018 ระดับ 

Platinum (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10) 

 • ได้รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Awards

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ 

ASEAN CG Scorecard ติดอันดับ TOP 3 PLCS (Thailand) และ

TOP 50 ASEAN PLCS

รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี




