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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน

ได้แก่  ศาสตราจารย์พิ เศษ ดร .กิตติพงษ์  กิตยารักษ์

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

และนายวิ ชัย อัศรัสกร เ ป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี

นายชลัช บุญหลาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานัก

ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. และตามกฎบัตร

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยสอบทานและผลักดันให้ ปตท. ปฏิบัติตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี มีการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีระบบ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มุ่งเน้น

การเป็นองค์กรโปร่งใส มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล พร้อมท้ังยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายใน 

โดยเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรและหน่วยตรวจสอบภายใน

ให้เป็นเป้าหมายเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ

(Trustworthy Partner) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว

อย่างยั่ งยืนให้แก่  ปตท. โดยคํานึงถึงการตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน

โดยสรุปภารกิจที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

 • ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด โ ค ร ง ส ร้ า ง ส า ย ง า น ท่ี ทํ า ห น้ า ท่ี

ในการบูรณาการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง

และการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk

Management and Compliance: GRC) โดยมี ผู้บริหาร

ระดับสูงเป็นผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 • สนับสนุนให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน

เพือ่ให้ ปตท. เป็น “องค์กรแห่งความภาคภูมิใจ เนน้ความโปร่งใส

สู่ความย่ังยืน” โดยผลักดันให้เกิดจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

(Business Integrity) มีความรับผิดชอบในด้านความมั่นคง

ทางด้านพลังงานของประเทศ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศในฐานะที่ ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนํา

ของประเทศ 
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 • ส่งเสริมการป้องกันการเกิดทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยการพจิารณานาํโครงการลงทนุขนาดใหญข่อง ปตท. และบรษิทั

ในกลุ่มเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP)

ตามนโยบายรัฐบาลและพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงปรับปรุงกระบวนการ

รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing)

ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นธรรม

 • ผลักดันให้กระบวนการลงทุนมีการวิ เคราะห์และ

สอบทานอยา่งรอบคอบ รัดกุม และจดัทํากระบวนการประเมินผล

ภายหลังการลงทุน (Post Investment Review: PIR) อย่างเป็น

ระบบ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของ ปตท.

และบริษัทในกลุ่ม 

 • ส่งเสริมการนําระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ

โดยสนับสนุนให้มีการขยายผลการใช้งานระบบสารสนเทศ

เพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control 

Monitoring and Auditing System: CCMS) ซึ่งช่วยกล่ันกรองและ

ตรวจติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นไปยังกระบวนการขาย

จนถึงชําระเงินสําหรับกระบวนการขายก๊าซธรรมชาติสําหรับ

ยานยนต์อีกกระบวนการหนึ่ง นอกเหนือจากกระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน

และการกํากับดูแล 

 • กาํหนดนโยบายดา้นการตรวจสอบภายในใหม้กีารพฒันา

บคุลากรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

ของกระบวนการทางธุรกิจ ให้ความสําคัญกับความเสี่ยงซึ่งอาจ

สง่ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัตอ่องค์กร  การนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหม่  ๆ    มาใช้ในงานตรวจสอบภายใน  และการประสานงาน

กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแล (2nd Line of Defense)

 • สนบัสนุนการจัดทาํโครงการมอบรางวัลแกห่น่วยรบัตรวจ 

“STAR Award” เพื่อมุ่งเน้นการสร้างให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน

(1st Line of Defense) และหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแล

(2nd Line of Defense) มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อ

การตรวจสอบภายใน 

 

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังสิ้น

รวม 17 ครั้ง เพื่อหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน 

และผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

 กรรมการตรวจสอบ จํานวนคร้ัง

   ที่เข้าประชุม

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 17 

 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 15 

 นายวิชัย อัศรัสกร 17

 

 สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

 ตรวจสอบ

 1. การสอบทานงบการเงิน 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส

และงบการเงินประจําปีของ ปตท. และงบการเงินรวม ร่วมกับ

ฝ่ายจัดการ สํานักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมถึง

สอบทานรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้สอบถาม

ผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน

การปรับปรุงรายการบัญชีที่สําคัญ รวมถึงการประมาณการ

ทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสม

ของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูล

อย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี 

เพื่อให้ ม่ันใจว่าการจัดทํางบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนด

ของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูล

อยา่งเพยีงพอ เป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงนิ  ท้ังนี้  คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการ

สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดง

ความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสําคัญกับการนําเสนอ

ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
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 2.  การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ

กลุ่ม ปตท. รวมถึงเหตุการณ์ความเสี่ยง (Event Risk) อื่น ร่วมกับ

ฝ่ายจัดการอย่างสม่ําเสมอทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการ

จัดทําแผนการดําเนินงานล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด

ความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้  

 3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายใน

ร่ วมกับสํ านักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ท้ั ง ในด้าน

การดําเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน

หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรัว่ไหล  การสิน้เปลือง

หรอืการทุจรติ ความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งไม่พบ

ประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องทีเ่ปน็สาระสําคญั ผลการประเมิน

การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย

“มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ

หนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” ในป ี2561 ฝ่ายจดัการมคีวามเหน็วา่

การควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

โดยมีผู้บริหารให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินการควบคุม

ภายในครบถ้วนร้อยละ 100 

 4. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงาน

ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท. รวมถึงระบบงานที่กําหนดไว้ สอบทานรายการ

ที่เกี่ยวโยงกันและรายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้

มั่นใจว่า ปตท. มีการดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

อย่างสมเหตุสมผล สอบทานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

และแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) และให้ข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ให้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและปรัชญา

การดําเนินธุรกิจของ ปตท. รวมถึงการพิจารณากล่ันกรอง

ข้อร้องเรียนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยมีการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

และผู้ถูกร้องเรียนอย่างเหมาะสม

 5. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนกลยุทธ์  

แผนการตรวจสอบประจําปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว

การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบ

ภายใน โดยให้ข้อแนะนําและติดตามการดําเนินการแก้ไข

ในประเด็นที่มีนัยสําคัญ เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลที่ดีและ

มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พิจารณาการปรับปรุงกฎบัตร

ด้านการตรวจสอบภายใน สอบทานงบประมาณประจําปีของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการพัฒนา แผนการสรรหา

และการหมุนเวียนบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร การประเมิน

ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร ดัชนีวัดผล

การปฏิบัติงาน รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบประจําปี

ของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักตรวจสอบภายใน

และกํากับให้มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ  

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะและรายบุคคล ท้ังแบบ

ประเมินตนเองและแบบไขว้ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อให้มั่นใจว่า

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพ และบรรลผุลตามทีก่าํหนดไว ้ทัง้นี้ ผลการประเมนิ

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน

ผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบทุกไตรมาส 

โดยได้ให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการ

กํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการกํากับการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ของ ปตท.  

 7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2562

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.

ประจําปี 2562 และเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. นําเสนอ

ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ประจําปี 2562 นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาขอบเขต แนวทางและ

แผนการสอบบัญชีประจําปีของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชี

โดยไม่มีฝ่ายจัดการของ ปตท. 

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง 

ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจน

ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า งบการเงินของ ปตท. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้

สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทั่วไป ปตท.

มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการกํากับดูแล

กิจการที่ดี  มีการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีระบบ

การบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ

โดยมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ




