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 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน ได้แก่ 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี

(ดํารงตําแหน่งแทนศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 

ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล 

นิติไกรพจน์ และ ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี (ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กํากับดูแลองค์กรและกิจการ

สมัพนัธ ์และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญส่าํนกักฎหมาย ทาํหนา้ที่

เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการ ปตท. มีความมุ่งม่ันและยืนหยัดในการขับเคล่ือน 

ปตท. เพ่ือมุง่สูก่ารเป็นองค์กรโปร่งใสและมีคุณธรรม บนพ้ืนฐาน

ของความซือ่สตัย ์ตรวจสอบได ้และตอ่ต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน

ทุกรูปแบบ โดยยึดม่ันการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจ 

และกรอบการบริหารจัดการความย่ังยืนกลุ่ม ปตท. เพ่ือพัฒนาและ

ยกระดับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ให้มีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเน่ือง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อม่ัน

แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่าง

ย่ังยืน

 คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี ทําหน้าที่เสนอแนวทางการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีต่อคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ

และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนักงาน 

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

จากรายงาน Corporate Governance Assessment Report 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามหลัก

สากลของ 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) การบรหิารจดัการ

ความย่ังยืน และการวางกรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท.

 ปี 2563 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม 

9 ครัง้ตามแผนงานทีก่าํหนด เพือ่กาํกบัดแูล ตดิตาม และประเมนิ

ผลการดําเนินงานตามแผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แผนงานด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 • จดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํป/ี รายงานประจาํป ี

(แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนเปิดเผยผลการดําเนนิงานของ 

ปตท. เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสําคัญสําหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 

และประชาชนท่ัวไป ซึ่งมสีาระสําคญัครบถ้วน เพยีงพอ เชื่อถอืได้ 

และทนัเวลา ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ ระบบของ ตลท. 

และเว็บไซต์ของ ปตท. (www.pttplc.com) โดยมีฝ่ายผู้ลงทุน

สัมพันธ์และฝ่ายส่ือสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นหน่วยงานหลัก

ในการเผยแพร่ข้อมูล 

 • เปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความย่ังยืนท่ีคํานึงถึง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน โดยครอบคลุมทั้งในด้าน

สิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล (Environmental, 

Social and Governance: ESG) ผ่านแบบ 56-1 One Report 

ในหัวข้อการขับเคลื่อนธรุกจิเพื่อความย่ังยนื ตลอดจนบูรณาการ

ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนดังกล่าวเข้าในหัวข้อ

การบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์และคําอธิบาย

ของฝ่ายจัดการ และการกํากับดูแลกิจการเพิ่มเติมอีกด้วย 

โดยใช้มาตรฐานการรายงานของ Global Reporting Initiative 

(GRI) Sustainability Reporting Standard 2016 และแนวทาง

การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ (Oil and 
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Gas Sector Disclosure) รวมถึงนําเสนอข้อมลูผลการดําเนินงาน

ตามรปูแบบของ Integrated Reporting (IR) ของ The International 

Integrated Reporting Council (IIRC) รายงานความก้าวหน้า

ของการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลก

แห่งสหประชาชาติ (The United Nations Global Compact: 

UNGC) นําเสนอผลการดําเนินงานเพื่อแสดงความมุ่งมั่นของ

องค์กรในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ

ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 

และประยุกต์ใช้ Recommendation of The Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures (TCFD) เพื่อรายงาน

ผลการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

ธุรกิจ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสอบทานรายงานฯ เพื่อสร้าง

ความเชือ่มัน่ตอ่ขอ้มลูโดยหนว่ยงานอสิระภายนอกอยา่งตอ่เนื่อง 

และเปิดเผยผลการดําเนินงานบนเว็บไซต์ของ ปตท. GRI และ 

UNGC โดย ปตท. ส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ได้แก่ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ 

จาํกดั (มหาชน) บรษิทั ไออารพ์ซี ีจาํกดั (มหาชน) บรษิทั โกลบอล 

เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. น้ํามัน

และการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ให้มีการจัดทํารายงานฯ 

ให้สอดคล้องกับทิศทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่มุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผย

ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับ

ดูแล ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในระดับสากล

 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 • จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 โดยให้

ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูล

ท้ังหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น

เปน็การลว่งหนา้อยา่งเพียงพอและทนัเวลา แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ถงึกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ  ที่ใชใ้นการประชุม และเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว

ไว้บนเว็บไซต์ของ ปตท. เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร 

เพือ่เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูเพื่อประกอบการประชมุ

ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้งอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น

ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อย่างเต็มที่ควบคู่กับการจัดให้มีมาตรการความปลอดภัย 

ในการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ส่งผลให้ ปตท. ยังคงได้รับคะแนนจากการประเมิน 

AGM Checklist ในระดับดีเยี่ยม

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท. กําหนด

 • กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ประจําปี 2563 เพื่อให้

กรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ ปตท. ที่อาจมีความ

ขัดแย้งของผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ ปตท. 

โดยรวม และกําหนดให้กรรมการท่ีอาจจะมีความเก่ียวข้องหรือมี

ส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้

ความเห็น และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระน้ัน ๆ

 • จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทํา

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้แบบการรายงาน

หรือจัดทํารายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT 

Intranet โดยในปี 2563 ไม่พบความขัดแย้งที่มีนัยสําคัญ

 • กําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่  

ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้

เลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

เป็นรายไตรมาส

 • กํากับดูแลให้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการใช้

ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. โดยหากมคีวามจาํเปน็ตอ้งซือ้ขายใหแ้จง้เลขานกุาร

บริษัทล่วงหน้า เพื่อสร้างความโปร่งใส

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 5 แบบ คือ 

ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง ประเมินกรรมการ

ท่านอื่น ประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และแบบประเมิน

บทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ 

ความพึงพอใจการทํางานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ สําหรับ

ผลการประเมินของปี 2563 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

 • เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ 

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ

หลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดบรรยาย

ภายใน โดยเชิญผู้ เชี่ยวชาญนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การดําเนินงานของคณะกรรมการ

 • ศกึษาการบรหิารจดัการธรุกจิในกลุม่บรษิทั ปตท. รวมถงึ

เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานที่เกี่ยวกับธุรกิจ

พลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

 • จัดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ 1 คร้ัง

 • จัดการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 คร้ัง

 การให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. 

ประจําป ี2563 ตลอดจนกาํหนดเปา้หมายประจาํป ีเพ่ือถา่ยทอด

สู่การปฏิบัติในทุกระดับ โดยติดตามผลและให้คําแนะนํา

อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการ

ของ ปตท. ให้เทียบเท่าระดับสากล 

 • กํากับดูแลให้มีการทบทวนสาระสําคัญของ “คู่มือ

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ

ในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.” เกี่ยวกับการปรับปรุงหน้าที่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อให้ครอบคลุมด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร

จัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน 
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การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk 

and Compliance: GRC) และปรับปรงุหนา้ที่และความรับผดิชอบ

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้ครอบคลุม

การกํากับดูแลการจัดการนวัตกรรมองค์กร

 • มอบนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละใหข้อ้เสนอแนะ

แก่คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 

และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร 

(Governance, Risk and Compliance Management Committee : 

GRCMC) ซึ่งมีหนา้ทีก่าํกับดแูลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

การจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) 

การควบคุมภายใน การกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

และระเบียบขององค์กร รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท.

 • มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ 

ในการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลแบบกลุ่ม ปตท. โดยจัดทาํ

แนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of 

Conduct) ซ่ึงเป็นการรวบรวมแนวทาง หลักปฏิบัติ และกระบวนการ

ในการทํางานในมิติต่าง ๆ ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ให้มีความสอดคล้องและประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็น

เครื่องมือในการกํากับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ให้ถือปฏิบัติ

เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 • ส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท. 

ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action 

Coalition against Corruption: CAC) 

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 • ปตท. กําหนดกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน

กลุ่ม ปตท. ในการเป็นองค์กรที่ดี (Corporate Citizenship) 

โดยให้ความสําคญั 3 หลักการ ได้แก่ สิง่แวดล้อม (Environmental) 

สังคม (Social) และการกํากับดูแลองค์กร (Governance) 

เป็นนโยบายดําเนินการควบคู่กับธุรกิจ พร้อมกําหนดแนวทาง

การดําเนินงานกิจการเพื่อสังคม มุ่ ง เน้นการตอบสนอง

ความตอ้งการ และส่งเสรมิความเป็นอยูท่ีด่ใีหก้บัชมุชนในทุกพืน้ที่

ที่มีสถานประกอบการของ ปตท. รวมไปถึงพื้นที่ชุมชนเครือข่าย

โครงการเพื่อสงัคมของ ปตท. ท่ัวประเทศ โดยดําเนนิงานใน 2 มติ ิ

คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (Social) และ

มิติของการสร้างจิตสํานึกและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (Environmental) ซึ่งนําความเชี่ยวชาญของ

กลุม่ ปตท. มาสนับสนุนให้ชมุชนมีศกัยภาพในการพัฒนาตนเอง

อยา่งยัง่ยนื โดยเฉพาะอยา่งยิง่การผลกัดนัใหเ้กดิการดาํเนนิธรุกจิ

อย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Business) ซ่ึงเน้นการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส 

หรือผู้มีรายได้ตํ่าให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของ ปตท. 

  • มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม 

(Social) ส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 4, 7 และ 8 ของ 

SDGs เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการศึกษา 

การพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างมส่ีวนร่วม การพัฒนาเศรษฐกจิ 

บรรเทาความยากจน และพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 

รวมไปถึงการส่งเสริมการการลงทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน

ในรูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสงัคม (Social Enterprise: SE) ผ่านบริษทั 

สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด 

  • มิติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(Environmental) ส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 15 ของ 

SDGs เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ รวมถึงฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการเพิ่มพื้นที่

สีเขียวในเมืองและป่านอกเขตเมือง การสร้างความตระหนักรู้

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านศูนย์เรียนรู้ ปตท.

 • ผ่านการประเมินผลการดําเนินงานด้านความย่ังยืนของ 

SAM Corporate Sustainability Assessment และได้รับการจัด

เป็น DJSI Member ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยได้คะแนนสูงสุด

เป็น Industry Leader ในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated 

(OGX) นับเป็น Member 1 ใน 7 บริษัท จาก 54 บริษทัทีไ่ด้รบัเชิญ

ใน Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) และ

นบัเปน็ Member 1 ใน 2 บรษิทั จาก 18 บรษิทัทีไ่ด้รบัเชญิใน Dow 

Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI Emerging 

Markets) โดยมีคะแนนการประเมินในเรื่อง Materiality, Codes 

of Business Conduct, Policy Infl uence, Tax Strategy, Energy 

Mix, Environmental Reporting, Social Reporting, Human 

Rights, Human Capital Development, Corporate Citizenship 

and Philanthropy และ Occupational Health and Safety สงูทีส่ดุ

ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX)

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 ดว้ยความมุง่มัน่และเจตนารมณอ์นัแนว่แนใ่นการดาํเนนิงาน

บนพื้นฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม 

และการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐาน

การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปี 2563 ปตท. จึงได้รับรางวัล

และการยอมรับทั้งในประเทศและสากล อาทิ 

 • รางวลัองคก์รโปรง่ใส ครัง้ที ่9 จากสาํนกังานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 

(ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)

 • การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: 

ITA) จากสํานักงาน ป.ป.ช. ในระดับสูงมากอย่างต่อเนื่อง 6 ปี 

และตามหลักเกณฑ์ในปี 2563 ผลประเมินอยู่ในระดับ A

 • การจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสํารวจ

การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําปี 2563 

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 

2020) (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12)

 • รางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard 

(ASEAN CG Scorecard) ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับ

ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ได้

คะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป (ASEAN Asset Class PLCs) 

และติดอันดับสูงสุด 20 อันดับแรกของอาเซียน (ASEAN Top 20 

PLCs) และ Country Top 3 PLCs (Thailand)
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