
 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายดนุชา 

พิชยนันท์ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี นายจตุพร 

บุรุษพัฒน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการทีด่ี โดยมีรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล และรองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่สาํนักกฎหมาย ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ ปตท. มีความมุ่งมั่นและยืนหยัดในการขับเคลื่อน 

ปตท. เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านความโปร่งใส 

มีคุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ 

และไมย่อมรับต่อการทจุรติและคอร์รปัชันทุกรปูแบบ พรอ้มยดึมั่น

การดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐาน

ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน

มาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. เพื่อพัฒนา

และยกระดับการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง ปตท. ให้มปีระสทิธภิาพ

อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่น

แก่ผูม้สีว่นได้สว่นเสยีทุกกลุม่ และผลักดันนโยบายทีส่าํคัญไปยัง

บริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่านแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. 

(PTT Group Way of Conduct) เพื่อพัฒนาไปสู่การเติบโต

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี ทําหน้าที่เสนอแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ต่อคณะกรรมการ กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ

และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 

และสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะ

จาก Corporate Governance Assessment Report และ ASEAN 

Corporate Governance Scorecard (ACGS) หลักสากล 

10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (The United 

Nations Global Compact: UNGC) และดชันคีวามยัง่ยนืดาวโจนส ์

(Dow Jones Sustainability Index: DJSI) 

 ปี 2564 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม 

7 ครั้งตามแผนงานที่กําหนด เพื่อกํากับดูแล ติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานด้านการกํากับดูแล

กิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ

และการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

องค์กร (Governance, Risk and Compliance: GRC) การต่อต้าน

การทจุรติและคอรร์ัปชนั (Anti-Fraud and Corruption) การบรหิาร

จัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM) 

และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

• จดัทําแบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี/ รายงานประจําปี

(แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนเปิดเผยผลการดําเนินงาน

ของ ปตท. เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสําคัญสําหรับผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสําคัญครบถ้วน เพียงพอ 

เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น 

ระบบของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ปตท. (www.pttplc.com) 

โดยมฝีา่ยผู้ลงทุนสัมพนัธแ์ละฝา่ยสื่อสารและภาพลักษณ์องคก์ร 

เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล 

• เปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน โดย

ครอบคลมุ 3 มติ ิได้แก ่ด้านสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดูแล 

(Environmental, Social and Governance:  ESG) ผ่านแบบ 

56-1 One Report ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ตลอดจนบูรณาการเข้าไปในหัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ และการกํากับดูแล

กิจการ รวมถึงเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. หัวข้อความยั่งยืน 

โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ Global 

Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standard, 

Oil and Gas Sector Disclosure (OGSD), Integrated Reporting 

313312
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 2  2 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ 
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

รางวัลแหงความสําเร็จ

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี
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7. โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ

และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

ดานการกํากับดูแลกิจการ

9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน
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การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



(IR) ของ The International Integrated Reporting Council (IIRC), 

The United Nations Global Compact (UNGC) การรายงาน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตัวชี้วัดหลัก

ของ Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common 

Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value 

Creation ของ World Economic Forum (WEF) รวมถึงนําเสนอ

ความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยัง่ยนืตามกรอบของสหประชาชาต ิ(Sustainable Development 

Goals: SDGs) และประยุกต์ใช้ Recommendation of the Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) เพื่อ

รายงานผลการดําเนนิงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

ของธุรกิจ นอกจากนี ้ยงัจัดใหม้ีการทวนสอบการเปดิเผยขอ้มูลฯ 

เพื่อสร้างความเชือ่มั่นต่อข้อมูลโดยหนว่ยงานอสิระภายนอกเปน็

ประจาํทกุป ีโดย ปตท. สง่เสรมิและสนบัสนุนบรษิทัในกลุม่ ปตท. 

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลฯ ให้สอดคล้องกับทิศทางของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่มุ่งหวังให้บริษัท

จดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน 

ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในระดับสากล

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

 อย่างเท่าเทียมกัน

• จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 โดยให้

ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูล

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น

เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง

กฎเกณฑต์า่ง ๆ  ทีใ่ชใ้นการประชุม และเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วไว้

ในเว็บไซต์ของ ปตท. เปน็การล่วงหน้ากอ่นจัดสง่เอกสาร เพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประชุมล่วงหน้า

อย่างเพียงพอ รวมทั้งอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ

ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ควบคู่กับ

การจัดให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัย ในการเข้าร่วมประชุม

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดย ปตท. 

ยังคงได้รับคะแนนจากการประเมิน AGM Checklist ในระดับดีเยี่ยม

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่  1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท. กําหนด

• กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ประจําปี 2564 เพื่อให้

กรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ ปตท. ที่อาจมีความขัดแย้ง

ของผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ ปตท. 

โดยรวม และกําหนดให้กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้อง

หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง 

งดให้ความเหน็ และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

• จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทํา

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้แบบการรายงาน

หรือจัดทํารายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT 

Intranet โดยในปี 2564 ได้ดําเนินการครบถ้วนและไม่พบ

ความขัดแย้งที่มีนัยสําคัญ

• กําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่

ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้

เลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

เปน็รายไตรมาส

• กํากับดูแลให้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการใช้

ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้ เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจําเป็นต้องซื้อขาย

ให้แจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า เพื่อสร้างความโปร่งใส

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• จัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

5 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง ประเมิน

กรรมการท่านอื่น ประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และ

แบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธาน

กรรมการ ความพึงพอใจการทํางานของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ 

สําหรับผลการประเมินของปี 2564 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

• สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ

ในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย และหลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงการจดับรรยายภายในโดยเชิญผูเ้ชีย่วชาญนาํเสนอขอ้มลู

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ

• ศกึษาการบรหิารจดัการธรุกจิในกลุ่มบรษิทั ปตท. รวมถงึ

เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานที่เกี่ยวกับธุรกิจ

พลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

• จัดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ 1 ครั้ง

• จัดการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง

การกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง

 ในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (GRC) 

 และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

• พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของ ปตท. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

และคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม

และจรรยาบรรณในการดําเนนิธุรกจิ ฉบบัปรับปรุงครั้งที่ 5 รวมถงึ

แผนปฏบิตักิารดา้น GRC และการตอ่ต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน 

ทัง้ระยะสั้น (แผนประจาํป ี2564) และระยะยาว ตลอดจนกําหนด

เป้าหมาย เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในทุกระดับ โดยติดตามผล

และใหค้าํแนะนาํอยา่งตอ่เนือ่ง เพื่อยกระดบัมาตรฐานการกาํกับ

ดูแลกิจการของ ปตท. ให้ทัดเทียมระดับสากล 

• มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ

จัดการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกํากับ

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance, 

Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) 

ซึ่ งมีหน้าที่ กํ ากับดูแลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

การจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน 

การกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขององค์กร 

รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท.

• จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในของกระบวนการ

ปฏบิัตงิานภายใน ปตท. และบรษิทัในกลุ่ม  โดยประเมนิความเสีย่ง

และประสทิธภิาพประสทิธผิลของกจิกรรมควบคมุ รวมถงึพัฒนา

กิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

• สนับสนุนและผลักดันกระบวนการกํากับการปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และจัดให้

มีการบริหารจัดการการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและ

กฎระเบียบ โดยกําหนดกระบวนการรายงานและการติดตาม

การดาํเนนิการแก้ไขอยา่งเปน็รูปธรรม เพื่อป้องกันและลดโอกาส

การเกิดการปฏิบตัิที่ไม่สอดคลอ้งกับกฎหมายและกฎระเบียบซ้าํ

ในอนาคต โดยปัจจบุนัยงัไม่พบเหตุการปฏิบตัิที่ไมส่อดคล้องกับ

กฎหมายที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญกับองค์กร

• มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ ในการกําหนด

นโยบายการกํากับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. โดยจัดทําแนวทาง

บริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ซึ่งเป็น

การรวบรวมแนวทาง หลกัปฏิบตัิ และกระบวนการในการทํางาน

ในมติติา่ง ๆ  ของ ปตท. และบรษิัทในกลุม่ ปตท. ให้มคีวามสอดคลอ้ง

และประสานเป็นหนึ่งเดยีวกัน เพือ่เป็นเครื่องมอืในการกํากบัดูแล

บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

• ส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท.

ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action 

Coalition against Corruption: CAC)

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• กําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท.

ในการเป็นองค์กรที่ด ี(Corporate Citizenship) โดยให้ความสําคัญ 

3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล เป็นนโยบาย

ดาํเนินการควบคู่กบัธรุกิจ พรอ้มกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

กิจการเพื่อสังคม มุ่งเ น้นการตอบสนองความต้องการ 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนในทุกพื้นที่ที่มี

สถานประกอบการของ ปตท. รวมไปถึงพื้นที่ชุมชนเครือข่าย

โครงการเพื่อสังคมของ ปตท. ทั่วประเทศ โดยดําเนินงานใน 2 ด้าน 

คือ ด้านสังคม (Social) ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน มุ่งสู่การเป็นสังคม

คาร์บอนต่ํา รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสังคมให้กับสังคม

ชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ได้แก่ การปกป้อง 

ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกและ

ทางทะเลอย่างยั่งยืน พร้อมการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเน้นการจัดการขยะ

และดาํเนนิธุรกจิที่ออกแบบกระบวนการผลติที่สามารถหมนุเวยีน

ใช้ทรัพยากรในห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ซึ่งได้นําความเชี่ยวชาญของกลุ่ม ปตท. มาสนับสนุนให้ชุมชน

มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยแบ่งรูปแบบ

การดําเนินงานเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

1. ระดับ Lead by Champions คือ การดําเนินงาน

ที่แตล่ะบรษิัทจะรบัผดิชอบเปน็ผู้นาํในการมุ่งเน้นดาํเนนิโครงการ

เพื่อสังคม ตามหัวข้อที่เชื่อมโยงกับธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ 

และจุดแข็งของแต่ละบริษัท 

2. ระดับ Collaboration Approach คือ การดําเนินงาน

ร่วมกันในภาพรวมกลุ่ม ปตท. โดยระดมความเชี่ยวชาญจาก

แต่ละบริษัทมาบรูณาการหรือสนบัสนนุทรัพยากรรว่มกนั เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายร่วมของกลุ่ม ปตท. 

3. ระดับ Independent Organization/ Affiliates คือ

การดําเนินงานในรูปแบบองค์กรอิสระที่กลุ่ม ปตท. เข้าไปมีส่วน

ในการสนับสนุน ได้แก่ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน บริษัท สานพลัง

วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด และสถาบันลกูโลกสีเขียว

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 ด้วยความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อนัแนว่แนใ่นการดาํเนนิงาน

บนพื้นฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม 

และการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐาน

การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปี 2564 ปตท. จึงได้รับรางวัล

และการยอมรับทั้งในประเทศและสากล อาทิ 

• การผ่านการประเมินผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน

จาก S&P Global และได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 10 ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาด

เกิดใหม่ (Emerging Market Index)

• รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 จากสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) 

• การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

จากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามหลักเกณฑ์ในปี 2564 ผลประเมิน

อยู่ที่ 94.26 คะแนน หรือในระดับ A

• การจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสํารวจ

การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําปี 2564 

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 

2021) (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13)

• รางวลั SET Awards กลุ่มรางวลั Sustainability Excellence 

ในระดับสูงสุด Sustainability Awards of Honor หรือรางวัล

เกยีรตยิศแห่งความสาํเร็จด้านความยัง่ยนื จากตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

• รางวัลโครงการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ําและยั่งยืน

(LCSi) ในระดับโดดเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

จุดเดนทางการเงิน 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

รางวัลแหงความสําเร็จ

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

7. โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ

และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

ดานการกํากับดูแลกิจการ

9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน




