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6.1 ภาพรวมของนโยบาย

  และแนวปฏิบัติการ

  กํากับดูแลกิจการ

 

 ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 

และบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ปตท. 

ได้ตระหนกัถงึพนัธกจิสาํคัญในดา้นการบรหิารจัดการที่ด ีโปรง่ใส 

และสร้างความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปตท. 

มุ่งม่ันทีจ่ะพฒันาองคก์รใหเ้ปน็ตน้แบบดา้นการกาํกบัดูแลกจิการ

ทีด่ ีดว้ยเชือ่มัน่วา่ หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่เีปน็ระบบบรหิาร

จดัการที่กอ่ให้เกิดความเปน็ธรรม สรา้งความมัน่ใจในการลงทุน

และสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงทําให้องค์กรมีการจัดการ

ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริม

ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน 

 ตั้งแต่แปลงสภาพเป็นบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ

กระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปลายปี 

2544 คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญด้านการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกําหนดให้จัดทํานโยบาย

ด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

ของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน 

ตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ

องค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ไว้ในข้อบังคับ

ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รวมท้ังกําหนดระเบียบบริษัท

ว่าด้วยการกํากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2544 ซึ่งได้ทบทวนและ

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และจัดทําคู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ของ ปตท. ส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 

ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกในปี 2546 โดยมี

การทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ เพื่อยกระดับมาตรฐาน

การกํากับ

ดูแลกิจการ

6. นโยบายการกํากับ

 ดูแลกิจการที่ดี

สวนท่ี 
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สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

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 เกณฑ์

การประเมินผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร Dow 

Jones Sustainability Index (DJSI) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท

ชั้นนําในระดับสากล โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 

และใช้ชื่อว่า “คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทาง

จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน)” หรือคู่มือ CG 

 ท้ังน้ี  ปตท. กําหนดให้การกํากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นส่วนหน่ึงของ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้ 

ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่างย่ังยืนร่วมกับทุกภาคส่วน 

(Sustainable Growth Strategy) เพือ่มุง่สูก่ารเปน็บรษัิทพลงังานไทย

ข้ามชาติช้ันนํา เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่าน

การเปล่ียนแปลง ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทุกภาคส่วน มุ่งยกระดับ

ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พัฒนาสังคมและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนไทย บนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(Corporate Governance: CG) 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

(Corporate Governance Policy) 

 

 ปตท. มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือ CG อย่างต่อเน่ือง

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี การดําเนินธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ

กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบั ตอ้งลงนาม

รับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหน่ึงในการทํางาน เพ่ือเป็นคําม่ัน

สัญญาและนําไปถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการ

ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ไว้ดังนี้

 1. คณะกรรมการ ปตท. ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนมุง่มัน่

ที่จะนําเอาหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ 

ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility,

Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create 

Long-term Value และ Ethics มาใช้ในการดําเนินงาน 

มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง

คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 

 2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท

และรบัผดิชอบ มคีวามเปน็อสิระ และมกีารจดัแบง่บทบาท

หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่าง

ชัดเจน

 3. คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสําคัญในการกําหนด

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สําคัญของ 

ปตท. โดยจะต้องพจิารณาถงึปัจจยัเสี่ยงและวางแนวทาง

การบริหารจัดการท่ีมีความเหมาะสม รวมท้ังต้องดําเนินการ

เพื่อให้ม่ันใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการ

สอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ

 4. คณะกรรมการ ปตท. จะต้องเป็นผู้นําในเรื่องจริยธรรม 

เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และสอดส่องดูแลเรื่อง

การจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง

ขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากล่ันกรองงาน

ที่มีความสําคัญอย่างรอบคอบ

 6. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเอง

รายปี เพือ่ใช้เปน็กรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ที่

ของคณะกรรมการฯ 

 7. คณะกรรมการ ปตท. เปน็ผูพ้จิารณากาํหนดมาตรฐานทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณของ  ปตท.  เพ่ือให้คณะกรรมการฯ 

ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทาง

ในการประพฤติปฏิบตัิ ควบคู่ไปกับขอ้บงัคบัและระเบียบ

ของ ปตท. 

 8. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดใหม้กีารเปิดเผยสารสนเทศ

ของ ปตท. ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่อง

ทางการเงินอยา่งเพียงพอ เชือ่ถือได ้และทนัเวลา เพือ่ให้

ผู้ถอืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของ ปตท. ไดร้บัสารสนเทศ

อยา่งเท่าเทยีมกัน รวมท้ังจดัให้มหีน่วยงานประชาสัมพนัธ์

และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  เพื่อรับผิดชอบ

การให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนท่ัวไป

 9. คณะกรรมการ ปตท. ต้องใหผู้ถ้อืหุ้น ปตท. ไดร้บัการปฏบิตัิ

อย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 

และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับ ปตท.

 10. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบการคัดสรร

บคุลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในตาํแหนง่บรหิารทีส่าํคญั

ทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหา

ท่ีโปร่งใส เป็นธรรม

 11. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุน

การต่อตา้นการทุจรติและคอร์รปัชนัที่มปีระสทิธภิาพ เพื่อ

ให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญ

กับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติ

ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

 ปตท. ได้เผยแพร่คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนระบบ

เครอืขา่ย PTT Intranet และบนเวบ็ไซตข์อง ปตท. เพือ่ใหน้กัลงทนุ 

และผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นําไปใช้ประโยชน์หรือนําไปใช้อ้างอิง
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นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับ

คณะกรรมการ

 

 คณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วยผูม้คีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ ์ทีส่ามารถเอือ้ประโยชนแ์ก ่ปตท. ไดเ้ปน็อยา่งด ี

มีความทุ่มเทและให้เวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

ความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 

เพ่ือกํากับดูแลแนวทางการดําเนินงานของ ปตท. แต่งต้ังฝ่ายบริหาร 

เพื่อรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง เพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายและ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังแต่งต้ังเลขานุการบริษัท 

รับผิดชอบการดําเนินการประชุม และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

โดยมีการกําหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ดังนี้

1. องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

 และการแต่งตั้งกรรมการ ปตท. 

 เนือ่งจากคณะกรรมการภายใตก้ารนาํของประธานกรรมการ

ต้องมีภาวะผู้นําและสามารถควบคุมการดําเนินการของฝ่าย

บริหารไดอ้ย่างตอ่เน่ือง เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

และบรรลุเป้าหมายที่เป็นหัวใจในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

โดยสามารถสรา้งและเพิม่มลูคา่การลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหุน้ ภาครฐั 

ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

2.  ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการจะต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และ

ออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจ 

หากการตัดสินใจของคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดัน

จากหน้าทีก่ารงานหรอืครอบครัว หรอืมส่ีวนได้สว่นเสยีในเรื่องน้ัน 

ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด 

หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการ

จึงเป็นเรื่องที่ต้องคํานึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ

ผู้ถือหุ้นและ ปตท. กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระ จึงไม่ควร

ทําหน้าที่ตัดสินใจ

3. บทบาทหน้าท่ีและอํานาจของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความ

รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น เป็นผู้กําหนด

ทิศทางการเจริญเติบโต ตัดสินใจเรื่องสําคัญของบริษัท

ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งยังมีบทบาท

สําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

คณะกรรมการจึงต้องทําหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพในการดูแล

ผลประโยชน์ของทุกฝ่ายและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ เพื่อดูแล

การทํางานและผลประกอบการของฝ่ายจัดการ การบริหาร

ความเสี่ยง รวมท้ังการกําหนดค่าตอบแทน

4. บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ

 • ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 

ไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวันของฝ่าย

จัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน

 • กํากับดูแลให้การทําหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน ให้คําแนะนําช่วยเหลือ

การดําเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบ

อํานาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

 • ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

โดยหารือรว่มกบัประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

 • ทําหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ส่งเสรมิดูแลให้กรรมการยดึถอืปฏบัิตติามขอบเขตอํานาจ

หน้าที่ความรับผิดที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทาง

จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนนิธรุกจิของ ปตท.

 

5.  การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง

 เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานที่สําคัญ

อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ปตท. 

จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 5 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 

6.  การประชุมคณะกรรมการและการได้รับเอกสารข้อมูล

 กรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการ ปตท. โดยมี

สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียม

เอกสาร  สถานท่ี  และประสานงานในการประชุม  กรรมการแต่ละท่าน

ต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูล 

การประชุมเพื่อนําไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร

 

7.  เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการเป็นผู้แต่งต้ังเลขานุการบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีดูแล

การประชมุคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ปน็ไปอย่าง

ราบรื่นและโปรง่ใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 

8.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการ ปตท. ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ 

ผลการดําเนินงาน และนํามาพัฒนาปรับปรุงการทํางานต่อไป
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สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

9. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ี

 บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 คณะกรรมการ ปตท. และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่อาจกําหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได้ 

เนือ่งจากเป็นการขัดกนัของผลประโยชน์ การกําหนดค่าตอบแทน

ตอ้งดําเนนิการโดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ทําหนา้ที่

เป็นผู้พิจารณากําหนดและเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ 

โดยสําหรับค่าตอบแทนกรรมการจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ

ตามผลงานท่ีคณะกรรมการได้ทําไว้ต่อไป (รายละเอียดค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร รายงานภายใต้ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 7.4.2 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร” และ “หัวข้อ 8.1.2 (2) 

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท.”)

10.  แผนการสืบทอดตําแหน่ง

 คณะกรรมการ ปตท. ตอ้งดาํเนนิการเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ ปตท. 

มีระบบการคัดสรรบุคลากร ที่จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่ง

งานบริหารที่สําคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไป

ตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายใน

และภายนอก ปตท. และเป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้ ปตท. ต้องมีการเตรียม

ความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อวางแผนการสืบทอดโดยเฉพาะ 

ในตําแหน่งผู้บริหาร โดยกําหนดนโยบาย/ แนวทางการบริหาร

และพัฒนาผู้บริหาร รวมท้ังการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

เพือ่ใหม้ีความพรอ้มขึ้นดาํรงตําแหน่งทีส่งูขึ้น เมือ่มีตาํแหนง่วา่ง 

ได้แก่  ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า ตําแหน่ง

ผู้ชว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรอืเทยีบเทา่ ตําแหนง่ผูจ้ดัการฝา่ย

หรือเทียบเท่า

11. การพัฒนากรรมการ

 ปตท. กําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง และ

จัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับ

การเป็นกรรมการ ปตท. รวมถึงการบรรยายแนะนําการดําเนิน

ธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและ

การดําเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติในการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ ปตท. ปตท. ประสงค์ให้

กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติ

หน้าที่กรรมการ ทั้งในลักษณะธุรกิจของ ปตท. หลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี และหลักสูตรอื่น ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ โดย ปตท. ส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรม

กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่น ๆ 

ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี นอกจากนี้ ปตท. 

ยังสนับสนุนการจัดอบรมภายใน (In-housing Briefing) โดย

การเชิญผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษานําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์

สําหรับธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ

 

12. หลักการการไปดํารงตําแหน่งอ่ืนของผู้บริหารบริษัท

 กลุ่ม ปตท.

 หลักการการไปดํารงตําแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ทรง

คุณวุฒิ หรือดํารงตําแหน่งใด ๆ ในบริษัท หน่วยงาน หรือ

นิติบุคคลอื่น ๆ ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. (มีผลต้ังแต่วันที่ 

31 มกราคม 2557 เป็นต้นไป) ดังนี้

 (1) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทกลุ่ม ปตท. ได้รับ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง หรือได้รับ

การแต่งตั้ งจากคณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอํานาจ

ตามกฎหมาย ให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ นอกเหนือจาก

การปฏบัิตงิานในกจิการของบรษัิทกลุ่ม ปตท. ให้ผูบ้รหิาร

สูงสุดเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษัทท่ีตนปฏิบัติงานอยู่

เพื่อทราบ ภายหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งจากมติ

คณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี

 (2) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทกลุ่ม ปตท. ได้รับ

การแต่งต้ังจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น

ของรัฐ องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐ 

ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน 

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตําแหน่งใด ๆ 

นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทกลุ่ม ปตท. 

ใหผู้บ้รหิารสูงสดุเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบรษัิททีต่น

ปฏิบติังานอยู ่เพื่อทราบและให้ขอ้คิดเหน็ ก่อนท่ีจะได้รบั

แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว

 (3) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทกลุ่ม ปตท. จะดํารง

ตาํแหน่งกรรมการ อนกุรรมการ คณะทาํงาน ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตําแหน่งใด ๆ ในบริษัท

หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตามข้อ (2) 

และมิใช่การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทกลุ่ม ปตท. 

ให้ผู้บริหารสูงสุดขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ก่อนตอบรับการไปดํารงตําแหน่ง

ดังกล่าว

 (4) สําหรับผู้บริหารและพนักงานที่มิใช่ผู้บริหารสูงสุด

ของบริษัทกลุ่ม ปตท. หากเข้าข่าย ตามข้อ (1) ข้อ (2)

และข้อ (3) ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบ

หรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณีต่อผู้บริหารสูงสุด

ของบรษิทักลุม่ ปตท. ทีต่นปฏบิตังิานอยู ่กอ่นการตอบรบั

การไปดํารงตําแหน่งดังกล่าว 

 (5) การดํารงตําแหน่งของผู้บริหารสูงสุดตาม ข้อ (1) ข้อ (2) 

หรือข้อ (3) และการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและพนักงาน

ทีม่ใิชผู่บ้รหิารสูงสดุตามขอ้ (4) ซึ่งเกดิขึ้นกอ่น ที่หลกัการ

การไปดาํรงตาํแหนง่อืน่ของผูบ้ริหารบริษทักลุม่ ปตท. นี้

ไดร้บัความเหน็ชอบและยงัคงดาํรงตาํแหนง่อยู ่ณ ปจัจบุนั 

ให้ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

กลุ่ม ปตท. ดงักล่าวเสนอเรื่องเพื่อทราบตอ่คณะกรรมการ

บริษัท ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ หรือต่อผู้บริหารสูงสุดของ

บริษัทกลุ่ม ปตท. ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ แล้วแต่กรณีด้วย
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 ทัง้นี้ รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 

ปตท. ได้ระบุรายละเอียดไว้ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

บนระบบเครือข่าย PTT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ปตท. 

 

การกํากับดูแลการดําเนินงาน

ของบริษัทยอยและบริษัทรวม

กลไกการกํากับดูแล

 

 ปตท.  กาํหนดนโยบายการกาํกับดแูลแบบกลุม่ ปตท. โดยจดัทาํ

เป็นคู่มือ PTT Way และกําหนดแนวทางบริหารจัดการแบบ

กลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ซึ่งเป็นการรวบรวม

แนวทาง หลักปฏิบัติ และกระบวนการในการทํางานในมิติต่าง ๆ 

ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีความสอดคล้องและ

ประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับดูแลบริษัท

ที ่ปตท. ถอืหุ้น นําไปปฏบัิตแิละผลักดนัให้เปน็มาตรฐานเดยีวกัน 

ตลอดท้ังกลุ่ม ปตท. ผ่านผู้แทน ปตท. ที่ได้รบัมอบหมายให้ปฏบัิติ

หน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้กลุ่ม ปตท. 

มีเอกภาพในการดําเนินงาน ก่อให้เกิดพลังร่วม เสริมสร้างศักยภาพ

และความเข้มแข็งในการแข่งขันในระดับสากลให้กับกลุ่ม ปตท. 

เพือ่ใหก้ลุม่ ปตท. เติบโตไปดว้ยกนัอยา่งโปรง่ใสและยัง่ยืนตอ่ไป

 กรอบการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. จะประกอบด้วย

หลักการกํากับดูแล 5 ประการ ได้แก่

 1. การกําหนดตําแหน่งงานหลักในการส่งผู้บริหารและ

พนกังาน ปตท. ไปปฏบิตังิาน (Key Strategic Positions) 

โดยเป็นไปตามข้อกําหนดที่ตกลงร่วมกันของกลุ่ม ปตท. 

หรือข้อตกลงตามเงื่อนไขทางธุรกิจ

 2. ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกําหนด และนโยบาย (Rules and 

Regulations) รวมถึงคําสั่งต่าง ๆ เป็นหนึ่งในหลักการ

กํากับดูแล เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง

การกํากับดูแลตามนโยบายของกลุ่ม ปตท. และการนํา

นโยบายการกํากับดูแลไปปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จ โดย

ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ขอ้กําหนด นโยบาย รวมถงึคาํส่ังตา่ง ๆ  

เหลา่นี ้เปน็สิง่ทีผู่แ้ทน ปตท. ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัิ

หนา้ที ่กรรมการ ผูบ้รหิารสงูสดุ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิาน 

ในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น นําไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่ม ปตท.

 3. การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน (Reporting Line and Performance 

Management) โดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องรายงาน

ความคืบหน้าการดําเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ต่อ

ฝ่ายจัดการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

 4. การกาํกบัดแูลตามลาํดบัชัน้ (Multi-level Governance)

ดําเนินการผ่านการถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการ

แบบกลุม่ ปตท. (PTT Group Way of Conduct) จาก ปตท. 

สู่บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นทางตรง (บริษัทลูก) และมีอํานาจ

ในการกํากับดูแล ผ่านผู้บริหารปตท. ที่ปฏิบัติงานเป็น

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท

ดงักล่าวตอ้งดําเนนิการจดัทาํแนวทางการบรหิารจดัการ

แบบกลุ่มของตน เพื่อถา่ยทอดแนวทางการบรหิารจัดการ

แบบกลุ่ม ปตท. ไปยังบริษัทที่ตนถือหุ้น (บริษัทหลาน) 

ตอ่ไปตามลาํดับ เพือ่ใหเ้กดิการดาํเนนิงานเปน็มาตรฐาน

เดียวกันตลอดทั้งกลุ่ม ปตท.

 5. คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) 

เช่น คณะกรรมการจดัการกลุม่ ปตท. (PTTGMC) รวมถึง

คณะกรรมการตามนโยบายด้านตา่ง ๆ  ถอืเป็นสว่นสาํคญั

ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. 

ใหบ้รรลผุลอยา่งมปีระสทิธภิาพ เนือ่งดว้ยเปน็เวทสีาํหรบั

การปรึกษาหารือ และกําหนดทิศทางการดําเนินงาน

ร่วมกัน โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ของ

บริษทัในกลุ่ม ปตท. ต่อคณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท.

อยา่งสม่าํเสมอ เพือ่ตดิตามประสทิธภิาพ และประสทิธผิล

การดําเนนิงานรวมทัง้ไดม้กีารกาํหนดบทบาทหนา้ทีห่ลกั

ตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ดังนี้

  บทบาทของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่

  • แต่งตั้งคณะกรรมการให้ทําหน้าที่แทนตน

  • กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือ

 ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ

 บริษัท ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

  • เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

 ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง

 ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น 

 การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไข

 ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือ

 เพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ

  • ตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริษัท

  บทบาทของกรรรมการบริษัท มีหน้าที่

  • กํากับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี กําหนด

 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กําหนดกลยุทธ์ นโยบาย

 การดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให้

 บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการติดตาม 

 ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน



209
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

  • สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อนําไปสู่

 ผลลัพธท์ีส่ามารถแขง่ขันได ้ และมผีลประกอบการที่ดี

 โดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจ

 อยา่งมจีรยิธรรม เคารพสทิธ ิและมคีวามรบัผดิชอบตอ่

 ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น

  • ดูแลใหก้รรมการทุกคนและผู้บรหิารปฏบัิตหินา้ทีด่ว้ย

 ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์

 สุจรติต่อองค์กร (Duty of Loyalty) ปฏบัิตติามกฎหมาย 

 วตัถปุระสงค ์ข้อบงัคบั มตกิรรมการ และมตทิีป่ระชมุ 

 ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูล

 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (Duty of 

 Disclosure)

  • กําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

 ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

 ตลอดจนติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย

  บทบาทของผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่

  • บรหิารบรษัิทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยต้อง

 บริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้

 รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ 

 สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

 และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

  • สร้างความเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์และนโยบายของ

 กลุ่ม ปตท. กับบริษัทให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ

  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty 

 of Care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty)  

 ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติ

 กรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of 

 Obedience) และเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน 

 โปร่งใส ทันเวลา (Duty of Disclosure)

  • ดําเนนิการด้านการกํากบัดแูล การบรหิารความเสี่ยง 

 และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

 องค์กร (Governance, Risk and Compliance: GRC) 

 และสนับสนุน ให้ความร่วมมือ ด้านการตรวจสอบ

 ภายใน

นโยบายการไปดํารงตําแหนงกรรมการท่ีอื่น

ของกรรมการและผูบริหาร 

 ปี 2563 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม 

34 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ Flagship 

5 บริษัท) ดังนั้น ปตท. จึงได้ให้ความสําคัญและกําหนด

รูปแบบการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างพลังร่วม

และเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการดําเนนิธรุกจิร่วมกัน (Synergy) 

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังผู้บริหาร

ของ ปตท. ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

เพือ่กาํกบัดแูลใหบ้รษิทัดงักล่าวกาํหนดนโยบายและดาํเนนิธรุกจิ

ทีส่อดคล้องกับนโยบายของ ปตท. เพื่อให้เกดิประโยชน์และสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์

ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่น มีดังนี้

 1) เพื่อกํากับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย

ของบรษิทัในกลุม่ ปตท. และตดิตาม ประเมนิผลภาพรวม

การดําเนนิธุรกจิของบรษัิทในกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกบั

นโยบายของ ปตท. เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. 

และมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

 2) เป็นการสรา้ง Synergy ให้กบัธุรกจิของบรษัิทในกลุม่ ปตท. 

เพือ่ใหเ้กดิการประสานประโยชนแ์ละการสรา้งมลูคา่เพิม่

ให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศไทย

 3) เพ่ือนําประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไปช่วยเหลือ

ธุรกิจ เช่น การนําความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุง

พัฒนาด้านบัญชี การเงิน ให้บริษัทนั้น ๆ ดําเนินธุรกิจ

ได้เติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็ง ซึ่งรวมถึงการไปช่วยเหลือ

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ปตท. รวมทั้งสามารถนําความรู้

และประสบการณ์ที่ได้ไปทําหน้าที่เป็นกรรมการกํากับ

ดูแลบริษัทชั้นนําเหล่านั้นให้กลับมาช่วยเสริมประโยชน์

ให้กับ ปตท. และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อ

เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับ ปตท.ด้วย

 4) ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

และผู้บริหาร

 ทั้งนี้ ปตท. กํากับดูแลให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร

หรือบุคคลภายนอกจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่

กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น (Director’s Pool) ในบริษัทกลุ่ม 

ปตท. ทีเ่ปน็รฐัวสิาหกจิตามพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐาน

สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ให้ไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น ท้ังนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท. มีผู้บริหารอยู่ในบัญชีรายชื่อ 

Director’s Pool รวม 28 คน และกาํกบัดแูลใหผู้บ้รหิาร ปตท. และ

บคุคลภายนอกทีด่าํรงตาํแหนง่กรรมการในบรษิทัที ่ปตท. ถอืหุน้

ดํารงตําแหน่งในบริษัทที่ ปตท. หรือรัฐวิสาหกิจอื่นถือหุ้นไม่เกิน 

3 แห่ง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการขัดกันทางผลประโยชน์และ

กํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไป

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับ

มาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแต่งตั้ง

ข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหน่งกรรมการใน

รัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมมีตกิาํหนดแนวปฏบิตัหิลกัการ

ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. โดยปี 2558 

คณะกรรมการได้มีมติให้ถือหลักการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ

คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย
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นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับผูถือหุน

และผูมีสวนไดสวนเสีย

1) สิทธิของผูถือหุน

 

 ในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกําหนดทิศทาง

การดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบ

อย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสําคัญ

สําหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อซักถาม และ

พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อ

ทําหน้าที่กํากับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิ

โดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสําหรับ

การพิจารณา และรับทราบผลการประชุม

กําหนดการจัดประชุมผูถือหุน

 ปตท. ได้กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละคร้ัง 

ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปบีญัชีของ ปตท. 

และในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ

ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

หรอืเกี่ยวขอ้งกบัเงื่อนไขหรอืกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใชบ้งัคับทีต่อ้ง

ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

 ทัง้นี้ ในป ี2563 ปตท. ไดก้าํหนดจดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น

ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น

เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 

1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 

10900 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาล

ไดม้ปีระกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิในทุกเขตท้องที่ทัว่ราชอาณาจักร 

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ปตท. ได้มีการติดตามสถานการณ์

การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด  คณะกรรมการ ปตท. 

จึงพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมออกไป โดยได้จัดการประชุม

ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 อาคาร 

ปตท. สํานักงานใหญ่ เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 ทัง้นี ้แมจ้ะอยูภ่ายใตส้ถานการณก์ารระบาดของโรคโควดิ 19 

ปตท. ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพ

การประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยในปี 2563 ปตท. 

ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

 

 การแจงเชิญประชุมลวงหนา

 ในปี 2563 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมนัดพิเศษ 

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 มีมติให้มีการจัดการ

ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปใีนวนัที ่3 กรกฎาคม 2563 โดยได้

เปดิเผยมตกิารประชมุ วนัประชมุ และระเบยีบวาระการประชมุและ

แจง้ข่าวประกาศบนเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อน

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท. 

จะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียด

วาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สําคัญและจําเป็นสําหรับ

การตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุม

ที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจําปีพร้อมท้ัง

เอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ 

และระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่ ปตท. กําหนด โดยจัดส่งให้

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ

เชญิประชมุสง่ออกวนัที ่2 มถินุายน 2563 และไดท้าํการประกาศ

ลงในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

อย่างละ 1 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม 

3 วัน (วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2563) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวก่อน

มาเข้าร่วมประชุม 

 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ได้นําข้อมูลหนังสือ

เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยบนเว็บไซต์ของ 

ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มต้ังแต่วันที่ 2 มิถุนายน 

2563)

การดําเนินการประชุมผูถือหุน

 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุม

จะแนะนําคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทําหน้าที่เป็นคนกลางและสักขีพยาน

ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาท้ังหมด รวมถึงวิธีนับ

คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทีต่อ้งลงมติในแตล่ะวาระตามขอ้บงัคบั

ของ ปตท. รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

อย่างชัดเจน และเม่ือมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว 

ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ และถามคําถามในแต่ละวาระ ซ่ึงในปีน้ี เพ่ือสุขอนามัย

ที่ดี ปตท. ได้จัดเตรียมกระดาษและแบบส่งคําถามผ่านระบบ

ออนไลน์ให้ผู้เข้าประชุมสอบถามแทนการใช้ไมโครโฟน จากน้ัน

ประธานฯ และผู้บรหิารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น 

และให้ความสําคัญกับทุกคําถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียง

ลงมติในวาระนัน้ ๆ  สาํหรบัวาระการเลือกตัง้กรรมการ ประธานฯ

จะดําเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล
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 ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม 

และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้า

ร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุม

ได้พิจารณาระเบียบวาระที่กําหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตาม

ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของ ปตท. ท้ังนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจําปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระและ

ไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กําหนดไว้ใน

ที่ประชุมอย่างใด

 อน่ึง ในการประชุมทุกคร้ังจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุม

อย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับ

นับคะแนนเสียง ซ่ึงรวมระยะเวลาท่ีใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง

ประมาณ 3 - 4 ช่ัวโมง ท้ังนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจําปี 2563 ได้กําหนดการประชุมเวลา 13.30 น. โดยเริ่ม

รับลงทะเบียนเวลา 11.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมการประชุมรวมจํานวนทั้งสิ้น 2,081 ราย โดยมาประชุม

ด้วยตนเอง 261 ราย และรับมอบฉันทะ 1,820 ราย รวมจํานวน

หุ้นทั้งสิ้น 21,663,766,756 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8456 ซึ่งเกิน

กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท. 

จํานวนท้ังสิ้น 28,562,996,250 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม

และชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย 

 • กรรมการทัง้คณะเขา้รว่มครบจํานวน 14 ทา่น โดยประธาน

กรรมการทาํหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชมุ ประธานกรรมการ

เฉพาะเรื่องทุกคณะ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ประธานเจ้าหนา้ทีป่ฏบัิตกิาร

กลุ่ มธุ รกิ จ ปิ โตร เลี ยม ข้ัน ต้นและ ก๊าซธรรมชาติ  

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลาย ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ รว่มชีแ้จงข้อมลูด้านบน

เวที พร้อมทั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. ที่อยู่ด้านหน้าเวที เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูล

ในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ กรรมการอิสระ 

เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

 • ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ 

1. นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์ ผู้อํานวยการสํานัก 

2.  นางสาวผกาวรรณ สืบเหล่า 

 • ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์และ

พาร์ทเนอร์ส จํากัด (ทําหน้าที่เป็นสักขีพยาน ตรวจสอบ

แ ล ะ ส อ บ ก า ร ล ง ค ะ แ น น เ สี ย ง ก ร ณี มี ข้ อ โ ต้ แ ย้ ง

ตลอดการประชมุ) ไดแ้ก ่1. นางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต ์

2. นางสาวพัชรพร ภู่ทรานนท์   

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 16.00 น.)

 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 3,094 ราย โดยมาประชุม

ด้วยตนเอง 315 ราย และรับมอบฉันทะ 2,779 ราย รวมเป็น

จํานวนหุ้นทั้งสิ้น 23,615,980,317 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.6803 

ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วท้ังหมด

แนวปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแยงของผลประโยชน

สําหรับการประชุม

 คูม่อืการกํากบัดแูลกจิการที่ดขีอง ปตท. กําหนดให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทํารายงานความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ทัง้ทีเ่ปน็แบบรายงานประจําปแีละแบบรายงานใหม่

ระหว่างปีกรณีมีการเปลี่ยนแปลง และในการประชุมใด ๆ 

ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย หรือมีผลประโยชน์ทีข่ดัแยง้กบั ปตท. จะต้อง

แจ้งให้ที่ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียง

ในเรื่องน้ัน ๆ

 ในการประชุมผู้ถอืหุ้น หากมกีรรมการท่านใดมส่ีวนได้สว่นเสยี 

หรือมีส่วนเก่ียวข้องในวาระใด กรรมการท่านน้ันจะแจ้งต่อท่ีประชุม

เพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ัน ๆ 

การเปดเผยผลการประชุมผูถือหุน

 ในปี 2563 ปตท. จะจัดสง่รายงานสรุปผลการลงมตใินที่ประชมุ

ผู้ถอืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์

ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 3 กรกฎาคม 

2563) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งจดบันทึก

รายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุจํานวนกรรมการ

ที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจง

ของคณะกรรมการ วธิกีารนบัคะแนนเสยีง และผลการนบัคะแนน

ในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ภายในกําหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม 

วีดิทัศน์ ภาพ และเสียงของการประชุมบนเว็บไซต์ของ ปตท. 

ไว้แล้วด้วย

 

2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 

 ปตท. ปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุน้แตล่ะรายเท่าเทยีมกนั (แมว้า่จะถอืหุน้

ไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันตามจํานวนหุ้นที่ถือ) 

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน

โดยไมค่าํนงึถงึเพศ อาย ุเชื้อชาต ิสญัชาต ิศาสนา ความเชือ่ ฐานะ

ทางสังคม ความพกิาร หรอืความคดิเห็นทางการเมอืง ท้ังนี ้ปตท. 

ได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทําเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่

พร้อมภาษาไทย รวมทั้งกําหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระน้ัน ๆ 

ซึง่รวมถงึการจัดกจิกรรมอื่น ๆ  สําหรบัผูถ้อืหุ้น ปตท. ก็เปดิโอกาสให้

โดยไม่มีข้อจํากัด
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

การเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ

 สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ปตท. 

กาํหนดหลักเกณฑ์ รวมท้ังกาํหนดข้ันตอนแนวทางการพิจารณา

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือ ชื่อบุคคล

เพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณา

กาํหนดเปน็ระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหโ้อกาส

ผู้ถือหุน้มีสว่นรว่มในการกาํกับดแูลบริษทั และการคดัสรรบคุคล

ทีม่ีคณุสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

โดยใหส้ทิธผู้ิถอืหุน้ทา่นเดยีว หรอืหลายทา่นทีม่สัีดสว่นการถอืหุน้

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั 

หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000,000 หุ้น

และจะต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 1 ปี เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มี

ความเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ ปตท. กอ่นการประชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปตีัง้แตเ่ดอืนกันยายน - พฤศจกิายน  2562

เพ่ือเตรียมการในกรณีต้องเสนอช่ือกรรมการเพ่ือขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามแนวทางการ

แต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่  6 

สิงหาคม 2562

 ทัง้นี ้ปตท. ไดน้าํหลกัเกณฑด์งักลา่วเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์อง 

ปตท. และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 

จนถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 แล้ว อยา่งไรก็ตาม ไม่มผีูถ้อืหุน้

เสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอ

แต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัท

ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. รับทราบแล้ว

การอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน

ในการประชุมผูถือหุน

 แม้จะดําเนินการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ต้องคํานึงถึงความปลอดภัย

อาชีวอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสําคัญ ปตท. ยังคง

อํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้มาตรการ 

Social Distancing โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ

ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ การจัดห้องประชุมสํารองและ

ระบบการถ่ายทอดสัญญาณโต้ตอบระหว่างห้องประชุม การ

เตรียมการรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม การเปิดบริการตรวจรับเอกสาร

ลงทะเบยีนล่วงหนา้ 7 วนั การจัดเจา้หนา้ทีใ่หบ้รกิารถ่ายเอกสาร

และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การเปิดรับลงทะเบียน

กอ่นเวลาประชมุ 2.30 ชัว่โมง การขยายระยะเวลารบัลงทะเบียน

จนถงึระยะเวลาก่อนการพจิารณาวาระการประชุมสดุทา้ย การนํา

เทคโนโลยมีาใช้กบัการประชุมผูถ้อืหุ้น ดว้ยการใช้ระบบ Barcode 

ในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 

 แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจําปี

ของ ปตท. เป็นคนไทย และดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

ภาษาไทย แต ่ปตท. ไดจ้ดัทาํเอกสารประกอบการประชมุผูถ้อืหุ้น 

และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ สาํหรบัผู้ถอืหุน้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิและจดัทาํ

เว็บไซต์ของ ปตท. เป็น 2 ภาษา รวมทั้งจัดให้มีพนักงาน

ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุม

ผู้ถอืหุน้ ทัง้นี ้ในกรณทีีม่ผีูถ้อืหุน้ที่ไมส่ามารถสือ่สารเปน็ภาษาไทย

ซักถามข้อสงสัยหรืออภิปรายในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. จะจัดให้

มีการสื่อสารที่เหมาะสมและมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งคําถาม 

และคาํตอบสาํหรบัผู้เข้ารว่มประชมุทา่นอืน่ในทีป่ระชมุเพื่อรักษา

ประโยชน์และอํานวยความสะดวกในการสื่อสารสําหรับผู้ถือหุ้น

ชาวต่างชาติ

การมอบฉันทะ

 เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจําปี 

2563 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ

กรรมการอิสระของ ปตท. ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระ

ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่ง ปตท. จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือ

มอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้า

ประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ท้ังนี้

ในกรณทีี่ผูถ้อืหุ้นมอบฉันทะให้กบัผูอ้ืน่ ปตท. จะให้สทิธแิละปฏบัิติ

ต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้ ปตท. 

ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียด 

และขัน้ตอนตา่ง ๆ  บนเวบ็ไซต์ของ ปตท. ลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ 

30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทาง

โทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

3) บทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ให้ความสําคัญ

ในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายใน

และภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. 

ออกเป็น 6 กลุม่ และกาํหนดพนัธกจิเปน็เปา้หมายในการตอบสนอง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มอย่างสมดุล

ดังต่อไปนี้

ต่อหน่วยงาน  สร้างความม่ันคงด้านพลังงานในระยะยาว

ภาครัฐ    โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ 

มคุีณภาพ ได้มาตรฐานและ ราคาที่เปน็ธรรม

เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดําเนินธุรกิจที่มี

การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

ต่อผู้ลงทุน   ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้าง

ผลตอบแทนที่ดี  และมีการขยายธุรกิจ

ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างย่ังยืน 

ต่อลูกค้า   สร้างความพงึพอใจและความผูกพนัแกล่กูคา้

โดยผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วย

ราคาเป็นธรรม 

ต่อคู่ค้า และ  ดําเนินธุรกิจร่วมกันบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม 

คู่ความร่วมมือ   มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และ

ความร่วมมือที่ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกันใน

ระยะยาว

ต่อพนักงาน  สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทํางาน

ระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความม่ันใจ

ในคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน

ทัดเทียมบริษัทชั้นนํา เพื่อสร้างความผูกพัน

ต่อองค์กร

การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียท้ัง 6 กลุม

1.  หน่วยงานภาครัฐ  

 ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ เป็นกลไกสําคัญ

ในการขับเคลื่อนประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และมีพันธกิจ

ในการสร้างความม่ันคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหา

พลงังานในปริมาณทีเ่พียงพอ มีคณุภาพ ไดม้าตรฐาน และราคา

เป็นธรรม รวมท้ังสนับสนุนนโยบายของภาครัฐเพื่อเสริมสร้าง

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการดําเนินงาน

ที่สําคัญประกอบด้วย 

 1) การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน มีการลงทุนพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ

ปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้น เช่น ขยายระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ กําลังการผลิต และสถานีรับก๊าซธรรมชาติ

เหลว (LNG Receiving terminal) การลงทุนในโรงไฟฟ้า 

พร้อมกันนี้ยังมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางซื้อขาย LNG 

ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น 

แบตเตอรี่ และพลงังานทดแทน เป็นตน้ ทางดา้นการจัดหา

พลงังาน  ปตท. มกีารบรหิารจัดการความเสี่ยงในการจัดหา

พลงังานจากแหล่งต่าง ๆ  ให้มปีรมิาณที่เพยีงพอ มคุีณภาพ

ได้มาตรฐาน เช่น การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง

ในประเทศ การนําเข้าจากต่างประเทศ หรอืการขยายธุรกจิ

ไฟฟ้าทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการพลังงานของประเทศ 

  2)  การสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพ่ือสร้างการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ ลดผลกระทบจากสถานการณ์ 

โรคโควิด 19 พร้อมกับการอุปถัมภ์เศรษฐกิจ

ระดับฐานรากของประเทศร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชดิ 

โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญปี 2563 เช่น 

  • โครงการ Restart Thailand: ร่วมกับกลุ่ม ปตท. 

สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

และพัฒนาสังคม โดยการจ้างแรงงานและนักศึกษา

จบใหม่กวา่ 25,000 อัตรา  รวมท้ังส่งเสรมิการท่องเที่ยว

ภายในประเทศ โดยจัดทําโครงการสนับสนุนให้องค์กร

จดักจิกรรมสัมมนานอกสถานที่ และพนักงานเดนิทาง

ในประเทศเพื่อร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยว

  • โครงการบตัรสวสัดิการแหง่รฐั-LPG ผูม้รีายได้นอ้ย: 

ขยายเวลาสนับสนุนโครงการท่ีได้ดําเนินการร่วมกับ

กระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังอย่างต่อเน่ือง 

ในการให้ส่วนลด LPG กับกลุ่มเป้าหมายคือ

ผู้มีรายได้น้อย ได้แก่ กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอย 

ท่ีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ือช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพ 

กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการประกอบ

อาชีพของผู้มีรายได้น้อย

  • โครงการส่วนลดราคา NGV แก่รถโดยสารสาธารณะ: 

ขยายเวลาการสนับสนุนค่าเช้ือเพลิงให้กับผู้ประกอบการ

รถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ กลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ 

รถตู้รว่ม ขสมก. รถสองแถว และรถตุก๊ตุก๊ กลุม่รถบสั

โดยสารร่วม ขสมก. รถตู้รว่ม บขส. และรถโดยสารร่วม

บขส. เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการฯ จากสภาพ

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโรค

โควิด 19

2. สังคม ชุมชน 

 ปตท. มุ่ งมั่นในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนประเทศ

ผ่านการสร้างความม่ันคงทางพลังงานและการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ พร้อมดูแลสังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนํา

เปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) 

ยทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ผลสาํรวจความต้องการของ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มสังคมชุมชน ข้อมูลทิศทางที่สําคัญ

ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมถึงแนวโนม้ผลกระทบ

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

และความเชี่ยวชาญของกลุ่ม ปตท. มากําหนดเป็นแนวทาง

การดาํเนนิงานเพือ่พฒันาสงัคมชมุชน โดยมุง่เนน้การดาํเนนิงาน

ใน 2 มิติ ได้แก ่มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม 

โดยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีรวมถงึทักษะที่จาํเป็นตอ่การใช้ชวีติศตวรรษที่ 21 

เพื่อสร้างรากฐานในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต พัฒนา

ทักษะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนไปสู่การพึ่งพาตนเอง
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โดยส่งเสริมอาชีพผ่านโครงการเพื่อสังคมและในรูปแบบธุรกิจ

เพือ่สงัคม และการส่งเสรมิการใช้พลงังานสะอาด มติกิารอนุรกัษ์

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่ม

และรักษาพื้นที่สีเขียวและป่า ท้ังในเมืองและชนบท เน้นการใช้

ประโยชน์และการมส่ีวนรว่มของชุมชนในการออกแบบจนถงึดูแล

รักษา เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และรักษาระบบนิเวศ

 อนึ่ง รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิและผลการดําเนนิงาน “หวัขอ้ 3 การขบัเคลือ่น

ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” 

3. ผู้ลงทุน 

 ปตท. ยังคงมุ่งมัน่เป็นองค์กรท่ีสรา้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พัฒนาสังคม

และยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใช้ใน

ทกุภาคส่วน รวมท้ังเป็นพลังขบัเคลือ่นวิถีชีวิตผูค้น สังคม ชุมชน 

สิ่งแวดล้อม ให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง ภายใต้วิสัยทัศน์ 

“ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” (Powering Life 

with Future Energy and Beyond) โดยคํานึงถึงความสมดุล 3 

ด้าน (ESG) คือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) 

และการดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาลที่ดี (Governance) 

พร้อมทั้ งได้ดําเนินกลยุทธ์  4R (Resi l ience, Restart , 

Reimagination, Reform) เพื่อให้นักลงทุนม่ันใจว่า ปตท. จะเป็น

บริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดี มีความยั่งยืน เป็นองค์กรที่อยู่

คู่สังคมไทยตลอดไป

 กิจกรรมสําหรับผู้ลงทุน (ผู้ถือหุ้นสามัญ)

 ปตท. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสเยี่ยมชมการดําเนินงาน 

รับทราบข้อมูล พบปะกับคณะผู้บริหาร ปตท. และมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด

ระยองของ ปตท. อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา 

 สําหรับปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น ปตท. จึงได้งดเว้น

การจัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมกิจการ ปตท. เพื่อความปลอดภัย

และป้องกันการแพร่ระบาดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 สําหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการในคร้ังต่อไป 

(ประจําปี 2564) สามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียด

โครงการไดบ้นเวบ็ไซตข์อง ปตท. โดยหากเปน็สถานทีเ่ยี่ยมชมเดมิ 

ปตท. ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม

เท่าน้ัน

 กิจกรรมสําหรับผู้ลงทุน (ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.)

 ปตท. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้มาตั้งแต่ปี 2546 และ

ในป ี2563 ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูส้กลุเงนิบาทจาํนวน 35,000 

ลา้นบาท และมกีารไถถ่อนหุน้กูร้วมท้ังสิน้ 26,118 ลา้นบาท ทาํให ้

ณ สิ้นป ี2563 ปตท. มจํีานวนผู้ถอืหุ้นกูส้กลุเงนิบาท 22,700 ราย 

ซึ่ง ปตท. ได้จัดกิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. อย่างต่อเนื่อง

มาต้ังแต่ปี 2553 เพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์

อันดีระหว่าง ปตท. กับผู้ถือหุ้นกู้ฯ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น

ตอ่การลงทนุระยะยาวในหุน้กูข้อง ปตท. ทัง้นี ้กจิกรรมทีจ่ดัใหแ้ก่

ผู้ถือหุ้นกู้ฯ ในปี 2563 ยังคงมีความหลากหลาย เป็นที่สนใจจาก

ผู้ถือหุ้นกู้ฯ อย่างต่อเนื่อง ปตท. ได้เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่าง

ทางสงัคมตามนโยบายภาครฐัเพื่อความปลอดภยัสงูสดุเพื่อสรา้ง

ความม่ันใจในการเข้าร่วมกจิกรรมของผู้ถอืหุน้กูฯ้ และได้นาํระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดกิจกรรมและ/หรือดําเนินการจัด

กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นกู้ฯกิจกรรม

สําหรับผู้ถือหุ้นกู้ฯ อาทิ

 • กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการกลุ่ม ปตท. 2 คร้ัง ได้แก่ ครั้งที่ 1 

เยี่ยมชมโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. และสวนสมุนไพร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จงัหวัดระยอง เดอืนตุลาคม และคร้ังที ่2 เยีย่มชมสถาบัน

วิทยสิริเมธี (VISTEC) โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (KVIS) และ

โครงการป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน 

 • กจิกรรมสานสัมพันธ์อืน่ ๆ  เช่น สัมมนา กจิกรรมคอนเสร์ิต

ประจําปี เวิร์กชอปประเภทต่าง ๆ โดยกิจกรรมสัมมนา

และคอนเสิร์ต ปตท. ได้พัฒนาช่องทางการถ่ายทอดสด 

(Live Streaming) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ฯ สามารถเข้าร่วม

รบัชมได้จากทุกที่ และเพื่อลดความแออัดและความเสี่ยง

ในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 • นิตยสารรายไตรมาส Happiness ที่ใช้เป็นช่องทาง

ในการส่ือความข้อมูลองค์กร ใหค้วามรูท้างดา้นพลังงาน 

และบทความต่าง ๆ ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง

ที่เหมาะสม

 นอกจากนี้ ปตท. ได้เพิ่มการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ 

Happiness at Home (Online) เพือ่ใหผู้ถ้อืหุ้นกูฯ้ สามารถเขา้รว่ม

กิจกรรมได้โดยสามารถเข้าชมคลิปวิดีโอกิจกรรมประเภทต่าง ๆ 

ผ่านทาง PTT Debenture Line Chatbot ที่สามารถครอบคลุม

กจิกรรมทีเ่ปน็ที่สนใจของผู้ถอืหุน้กู้ฯ อาท ิกจิกรรมออกกําลังกาย

โยคะ กิจกรรมสอนร้องเพลง กิจกรรมสอนทําอาหาร เป็นต้น

 ปตท. ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มระดับ

ความพงึพอใจของผู้ถอืหุ้นกูฯ้ โดยพัฒนาช่องทาง PTT Debenture 

Line Chatbot ทําใหผู้ถ้อืหุ้นกูส้ามารถเขา้ถงึข้อมูลตา่ง ๆ  ของ PTT 

Debenture Club ได้สะดวกยิ่งขึ้น อาทิ การสมัครและตรวจสอบ

สิทธิกิจกรรม การเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าร่วมกิจกรรม

ผ่านการถ่ายทอดสด รับชมคลิปวิดีโอ Happiness at Home 

และรับนิตยสารออนไลน์ เป็นต้น 
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สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

 กิจกรรมสําหรับนักลงทุนสถาบัน 

 ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ปตท. ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับ

นักลงทุนสถาบัน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี (Digital) 

ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กับนักลงทุนทั่วโลก โดยในปี 2563 การจัดกิจกรรมให้แก่

นักลงทุนสถาบันได้ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับมาตรการ

เว้นระยะห่างทางสังคมตามนโยบายภาครัฐ นําระบบเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาจัดกิจกรรม อาทิ โปรแกรม Webex, Facebook Live 

ท้ังในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งทําให้จํานวนของ

การจัดกิจกรรม Roadshow และ Conference ยังคงอยู่ในระดับ

ใกลเ้คยีงกบัในปีกอ่นหนา้แมจ้ะอยูใ่นสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโรคโควิด 19 นอกจากนี้ ปตท. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี 

(Digital) อย่างต่อเนื่องโดยต่อยอดและเพิ่มเติมฟังก์ชันจาก

ที่เคยมีอยู่เดิม เช่น การให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ฯ และนักลงทุน

สถาบัน รวมทั้งตอบกลับการสนทนาด้วยตัวอักษรแบบอัตโนมัติ 

ผ่าน PTTIR Line Chatbot, การเข้าดูกําหนดการจัดงานประชุม

ผู้ถือหุ้น และ Analyst Meeting ของกลุ่ม ปตท. พร้อมทั้ง

เพิ่มตารางกิจกรรมดังกล่าวใน Calendar, การเข้าดูกําหนดการ

จ่ายเงินปันผลของกลุ่ม ปตท. เป็นต้น ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวก 

ความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพของการเข้าถึงข้อมูลของ

นักวิเคราะห์ฯ และนักลงทุนสถาบัน

4. ลูกค้า 

 ปตท. ดาํเนนิธรุกจิทัง้ตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศ 

ที่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภท Business to Business (B2B) 

ประกอบดว้ย ลกูคา้ธรุกจิกา๊ซ ลูกคา้ธรุกจิการคา้ระหว่างประเทศ 

และลูกค้าธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มลูกค้าประเภท 

Business to Consumer (B2C) ประกอบด้วยลูกค้าธุรกิจ

ก๊าซสําหรับยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่จําหน่ายคือ 

ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ น้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 

 ปตท. รับฟังเสียงลูกค้า เพ่ือใช้วิเคราะห์กําหนดความต้องการ

และความคาดหวงัของลูกคา้ ผา่นหลากหลายชอ่งทางต่าง ๆ  เช่น 

การเข้าพบลูกค้า  การสัมมนา การสํารวจความคิดเห็น  การรับข้อมูล

ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้สารสนเทศ 

ในด้านข้อมูลคู่แข่ง สภาพการแข่งขัน เทคโนโลยี แนวโน้มพฤติกรรม

ลูกค้า การใช้ชีวิตของผู้บริโภค สภาพแวดล้อมทางการตลาด 

และความต้องการในอนาคตของลูกคา้ โดยนําไปพจิารณาร่วมกบั

สารสนเทศอื่น ๆ ได้แก่ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจ

พลังงาน นโยบายรัฐ กฎระเบียบ นวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูล

การเงินและเศรษฐกิจ เพ่ือออกแบบผลิตภณัฑ์และบริการไดต้รง

ตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต

 ปตท. พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว แม่นยํา 

และถูกต้องให้กบัลูกค้าในการทําธรุกรรมกับ ปตท. อย่างต่อเนือ่ง 

เช่น การประยุกต์ใช้ระบบ Robotic Process Automation (RPA) 

ในกระบวนการเรียกเก็บเงินและรับชําระเงิน การพัฒนาระบบ 

SMART Deal Recap เพื่อสนับสนุนกระบวนการทําการค้า 

และพัฒนาเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านทาง LINE Official 

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมสัมมนา การติดต่อสื่อสาร

ต่าง ๆ กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูล

ข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และสร้างความสัมพันธ์อันด ี

ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 ปตท. จัดทํามาตรฐานการให้บริการและคู่มือปฏิบัติงาน

ที่ครอบคลุมทุกช่องทาง เช่น คู่มือมาตรฐานสถานีบริการ 

คู่มือลูกค้าก๊าซธรรมชาติ คู่มือแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีระบบ

ทอ่สง่กา๊ซฯ ขดัข้อง คูมื่อระบทอ่สง่กา๊ซฯ ในโรงงานอุตสาหกรรม 

คู่มือปฏิบัติในการวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ปตท. 

ดาํเนนิการใหบ้รกิารลกูคา้โดยปฏบิตัติามมาตรฐานการให้บรกิาร

ซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

ซึง่ตอ้งมกีารรายงานการดําเนนิงานให้ กกพ. ทราบอย่างสมํ่าเสมอ 

หรือกรณีที่มีการทําผิดมาตรฐานให้รายงานต่อ กกพ. ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

 ปตท. พัฒนาวิธีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เหมาะสม

กับแต่ละวงจรชีวิตของลูกค้า เพื่อนําไปสู่การซื้อซํ้าและบอกต่อ 

อันเป็นระดับความสัมพันธ์เป้าหมายสูงสุด มีระบบการประเมิน

ความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจ และความผกูพนัของลกูคา้ทีม่ตีอ่ 

ปตท. โดยเปรยีบเทยีบกับคูแ่ขง่ผา่นการวจัิยสํารวจความพงึพอใจ

ประจําปี ที่มีการพัฒนาวิธีการและข้อคําถามอย่างต่อเนื่อง 

โดยพิจารณาร่วมกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าโดยตรง 

เพื่อให้ผลการสํารวจสะท้อนการดําเนินงานในปัจจุบัน และเพิ่ม

โอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้น 

ท้ังนี้ มีการรวบรวมและวิเคราะห์ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

ของลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้สามารถทราบถึงสัญญาณ

ชี้บ่งล่วงหน้า นําไปสู่การนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ 

หรือการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ป้องกันการสูญเสียลูกค้า 

และการแทรกแซงจากคู่แข่ง
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 ปตท. แบ่งกลุ่มประเภทข้อร้องเรียนตามความรุนแรงของผลกระทบ โดยกําหนด Service Level Agreement สําหรับข้อร้องเรียน

แต่ละประเภท ท้ังนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ข้อร้องเรียนทุกประเภทจะต้อง

ไดร้บัการตอบสนองเบือ้งต้นภายใน 24 ชัว่โมง และมกีารตอบกลบัไปยงัลกูค้าทกุรายภายหลงัทีม่กีารแกไ้ขแลว้เสรจ็ มกีารสอบถามถงึ

ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปญัหาของ ปตท. พร้อมแจ้งแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาว สร้างความม่ันใจให้กบัลกูคา้ มีความพึงพอใจ

ต่อการแก้ไขปัญหา และจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ ปตท. ต่อไปในอนาคต

 ทั้งนี้ ปตท. ใส่ใจด้านความสะดวกและความปลอดภัยของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การแจ้งให้ลูกค้าต่อใบอนุญาตสถานที่ใช้

กา๊ซธรรมชาต ิการตรวจสอบประสทิธภิาพเครื่องจักรในโรงงาน การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบท่อสง่กา๊ซธรรมชาตก่ิอนทําการ

จ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้า เป็นต้น

กาซธรรมชาติ

การคาระหวาง

ประเทศ
กาซธรรมชาติ

โรงไฟฟาและ

ตลาดคาสง

อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม 

และปโตรเคมี

NGV

ระดับความพึงพอใจปี 2563 91.8 89.9 92.4 91.7 88.4 95.6

ระดับความพึงพอใจปี 2562 92.2 90.6 92.7 93.1 88.4 96.2

ระดับความพึงพอใจปี 2561 90.6 87.8 91.2 94.4 88.1 91.0

5. คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ

 ผู้คา้ เปน็ผูม้ส่ีวนไดส้ว่นเสยีสําคญัในการดําเนนิธุรกจิร่วมกนั ปตท. จงึให้ความสาํคญักบัการปฏบัิตต่ิอผูค้า้อยา่งเสมอภาคบนหลักการ

ของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด 

และปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญในการควบคุมคุณภาพสินค้าและ บริการ ตลอดจนค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินกิจการ ปตท. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

 นอกจากน้ัน ปตท. มีความมุ่งม่ันที่จะดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามปณิธานที่ต้ังไว้ ปตท. จึงให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาให้เกิดขึ้น

อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดทํากระบวนการบริหารความเส่ียงและลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของผู้ค้า เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืนให้ประสบความสําเร็จ โดยมีปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 3 ปัจจัย คือ 

  

 1.  นโยบายและทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน

 นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นปัจจัยสําคัญที่สร้างความตระหนักให้แก่พนักงานภายในองค์กร และสังคมภายนอกรับทราบ

ถึงความมุ่งม่ันและทิศทางการดําเนินงานขององค์กร ดังน้ัน ในปี 2558 ปตท. จึงได้กําหนดนโยบายการจัดหาและบริหารงานผู้ค้า

อย่างย่ังยืน กลุ่ม ปตท. 

 เพื่อให้ผู้ค้าของ ปตท. มีแนวทางปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารองค์กรอย่างย่ังยืนและเหมาะสม

มากขึ้น ปตท. ได้ทําการทบทวนแนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct: 

SSCoC) และประกาศใช้เป็นคร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 โดยกําหนดเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกําหนด ข้อบังคับ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นที่ ปตท. ให้ความสําคัญ ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

 1.  จริยธรรมทางธุรกิจ 

 2.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 3.  ความปลอดภัย 

 4.  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
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(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

 2.  การพัฒนากระบวนการจัดหาและบริหารงานผู้ค้า

  ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

 เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามทิศทางของ

องค์กร ปตท. ได้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการผู้ค้าโดย

คํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล 

(Environmental, Social and Governance: ESG) ปตท. ได้ประเมนิ

ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับ

ดแูลของกลุม่งานสนิคา้และบรกิาร เพือ่แบง่ระดบัการบรหิารคูค่า้ 

เป็น 3 ระดับ คือ (1) กลุ่ม Critical (2) กลุ่ม Key (3) กลุ่ม Manage 

เรียงตามลําดับความรุนแรงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

สําหรับผู้ค้ากลุ่ม Critical จะได้รับการบริหารจัดการอย่างเข้มข้น 

นอกเหนอืจากการลงนามรับทราบแนวทางการปฏบัิตอิย่างย่ังยนื

ของผูค้า้ ปตท. แลว้ ตอ้งมีการตอบแบบประเมินการปฏิบติัอยา่ง

ย่ังยืน (Sustainability Performance Assessment) ซึ่งหากผู้ค้า

ประเมินตนเองแล้ว คะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กําหนดจะต้อง

จัดทําแผนงานและกรอบเวลาในการปรับปรุง (ESG Corrective 

Action Plan) ท้ังนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบ 

(Auditing) ผลการประเมินตนเองของผู้ค้า โดยในปี 2563 

คณะทาํงาน ปตท. รว่มกับหนว่ยงานภายนอก ไดเ้ขา้ตรวจประเมนิ

การดําเนินงานด้านความย่ังยืนของผู้ค้ากลุ่ม Critical จํานวน 

12 บริษัท โดยผลคะแนนในภาพรวมของผู้ค้าผ่านเกณฑ์

ที่กาํหนด ปตท. ได้ดาํเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพการดําเนนิงาน

อย่างย่ังยืนของผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคัดเลือกผู้ค้าหลัก

ท่ีมีลักษณะการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ ESG เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

การพัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืนของผู้ค้า และฝึกปฏิบัติ

การประเมินศักยภาพด้านความย่ังยืนของบริษัทตนเอง เพื่อ

วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย ปตท. ต่อไป นอกจากน้ี 

ปตท. ได้มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(PTT Green Procurement) ตามนโยบายของภาครัฐ โดยผู้ค้า

ที่ได้รับการคัดเลือกจากการเสนอราคาสามารถรายงานข้อมูล

การเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Product) 

ในการดําเนินงานให้กับ ปตท. ผ่านระบบ PTT Vendor 

Management ที่ไดพ้ฒันาขึ้นเพื่อสนบัสนนุการดําเนินงานจดัซือ้

จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบบ

ดังกล่าวจะรวบรวมข้อมูลปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมของ ปตท. (Green Spending) จากผู้ค้า โดย

ในป ี2563 มจํีานวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้จัดจา้งสนิค้าและ

บริการท่ีเปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อมรวมท้ังสิน้ 39 งาน คิดเปน็มลูคา่

การจัดหารวมทั้งสิน้ 68 ล้านบาท 

 ปตท. และกลุ่ม ปตท. ให้ความสําคัญกับการลดความเสี่ยง

ในการจัดหาสินค้า/บริการและสร้างความม่ันใจในการให้บริการ

ของ Supplier ตลอดจนการผลักดันให้กลุ่ม ปตท. มีการจัดซื้อ

อย่างย่ังยืนตามมาตรฐานสากล ในปี 2563 ปตท. ได้ผ่าน

การทวนสอบการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานแนวทาง

การจัดซื้อจัดจ้างอย่างย่ังยืน ISO 20400:2017 Sustainable 

Procurement จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 

ในขอบข่ายการจัดหาสินค้าและบริการร่วมกันของบริษัทในกลุ่ม 

ปตท. โดยในป ี2563 ปตท. ไดเ้ริม่ทดลองใชเ้กณฑต์ามมาตรฐาน 

ISO 20400:2017 กับการจัดหาสินค้าและบริการร่วมกัน

ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จํานวน 3 กลุ่มงาน และมีแผนจะขยาย

กลุ่มงานให้ครบทุกรายการในปี 2564

 นอกจากนี้  เพื่อตอบสนองการดําเนินการด้าน Pride 

ในการเป็นองค์กรโปร่งใส ปตท. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ลงนามในบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ มาตรการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต นําไปสู่การปฏิบัติในภาครัฐวิสาหกิจ

ไดอ้ยา่งประสบผลสาํเรจ็ตามหลกัธรรมาภบิาลและบรรษทัภบิาล 

โดยในสว่นของการให้และการเปดิเผยขอ้มูลในการจัดซือ้จดัจา้ง 

ปตท. ได้เปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุ โดยปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู

ได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 โดยเปดิเผยขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งดงักลา่ว

เป็นรายเดือนผ่านเว็บไซต์ www.pttplc.com เพื่อให้ประชาชน

ตรวจดูได้ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. 

จะได้รับการประเมินเป็นประจําทุกปีผ่านโครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐโดยสํานักงาน ป.ป.ช. สําหรับปี 2563 ผลการประเมิน

จากการตรวจสอบหลกัฐานเชงิประจกัษใ์นเรือ่งการเปดิเผยขอ้มลู

การจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ได้คะแนนร้อย 100

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ปตท. 

ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จงึได้ปรับปรุงกระบวนการโดยกาํหนดให้มี

การเปดิเผยแผนการจัดซือ้จดัจา้งประจาํปเีพือ่ให้ผูส้นใจเขา้รว่ม

เสนอราคากับ ปตท. สามารถบริหารจัดการในการเตรียม

ความพร้อมเข้าเสนองานได้ล่วงหน้า โดย ปตท. ได้เปิดเผยแผน

การจดัซื้อจดัจา้งประจําป ี2563 ตามท่ีกฎหมายดังกล่าวกําหนด

แล้วทั้ง 3 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่เว็บไซต์ www.pttplc.com 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และ

สถานที่ปิดประกาศ ณ สํานักงานของ ปตท.

  เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ท้ังในส่วน

ของการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการจัดซื้อ

จัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ซึ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของ ปตท. ท่ีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว จึงได้มีการแต่งต้ัง



218
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกาํกบัดแูลตรวจสอบการจดัซือ้จัดจา้ง (คตจ.) ข้ึน 

โดยประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานจัดหา หน่วยงานกฎหมาย 

และหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท. เพื่อกํากับดูแล

และตรวจสอบการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ 

ปตท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์ 

และข้ันตอนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละปี คตจ. 

จะดําเนินการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสุ่ม

ตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตรวจหาข้อบกพร่องจาก

การดาํเนนิงาน หาสาเหตุของขอ้บกพร่อง และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ํา ท้ังนี้ ในปี 2563 ผู้บริหาร

ได้มุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรโปร่งใส จึงกําหนดให้มี

ตัวชี้วัด (KPI) ของทุกสายงานในการดําเนินงานให้ถูกต้อง

ตามกฎหมายและกฎระเบยีบภายในของ ปตท. ด้วย เพื่อให้มัน่ใจ

ไดว้า่การจัดซือ้จดัจา้งของ ปตท. มคีวามคุม้คา่ โปรง่ใส เปน็ธรรม 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และตรวจสอบได้  

 นอกจากนี ้ปตท. ไดม้รีะบบการตรวจรบังาน (Material Receive 

(MR) on Web) ทีใ่ห้หนว่ยงานผูใ้ชป้ระเมนิผลการดาํเนนิงานของ

ผู้ค้าในแง่มุมต่าง ๆ  เช่น ด้านคุณภาพ (Quality) ด้านการส่งมอบ 

(Delivery) การให้บริการ (Service) ด้านการดําเนินงาน 

(Performance) ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

(SSHE) ด้านความยั่งยืน (Sustainability) โดยเบื้องต้นจะแจ้ง

ผลการประเมินแก่ผู้ค้าที่อยู่ในทะเบียนผู้ค้ารับทราบ เพื่อนําไป

ปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป

 

 3. การพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

 ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรที่มีส่วน

เกีย่วข้องเป็นอกีปัจจยัที่สาํคญัในการขับเคลื่อนให้การดําเนนิการ

ท้ังหมดนี้สัมฤทธิผล ปตท. จึงให้ความสําคัญในการพัฒนา

ศักยภาพด้านการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าของผู้บริหาร 

และพนักงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

ผ่านการอบรม สื่อความ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการ

องค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อให้สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนสู่การบริหารจัดการผู้ค้า 

นอกจากนี้ ปตท. ได้สร้างความพร้อมและสื่อความให้แก่ผู้ค้า

ควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้ค้าเตรียมการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ

ของตนใหเ้ปน็ไปตามแนวทางความยัง่ยนื หรอืแนวทางการปฏบิตัิ

อย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code 

of Conduct) 

 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่าง ปตท. 

กับผู้ค้า และพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าให้พร้อมสนับสนุน ปตท. 

ท้ังในด้านผลการดําเนินการ ความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

ตลอดจนความรับผดิชอบต่อสังคม ปตท. ได้มกีารจัดงานสมัมนา

ผู้ค้าเป็นประจําทุกปี โดยในปี 2563 ได้สื่อสารถึงทิศทาง

การดําเนินธุรกิจของ ปตท. ตามหลักการกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยง และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

องค์กร (Governance Risk and Compliance: GRC) ปราศจาก

การทุจริต มีช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสม และสื่อความ

เรื่องสิทธิมนุษยชนในสายโซ่อุปทาน รวมท้ังได้สื่อสารและ

ให้ความรู้ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างใหม่ภายใต้โครงการ Digital 

Procurement แก่ผูค้า้ของ ปตท. ที่มกีารนําเทคโนโลยมีาประยุกต์

ใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบน Procurement Website 

ทีไ่ดร้วมเวบ็ไซต ์โอกาสทางธุรกจิ บน www.pttplc.com และระบบ 

PTT Vendor Management เข้าด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวก

แก่ผู้ค้าและผู้ที่สนใจ ท้ังในภาพรวมส่วนกลางที่สํานักงานใหญ่ 

ในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง สายงานท่อจัดจําหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ และสายงานก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ 

รวมจํานวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยเป็นการจัดรูปแบบออนไลน์ด้วย

การนําเทคโนโลยี Teleconference มาใช้ ควบคู่กับการจัดพื้นที่

ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 

 ปตท. ได้กําหนดให้ผู้ที่จะเข้าร่วมเสนอราคา จะต้อง

ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทํางาน

และการใช้เครื่องมือ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง

เครง่ครัด โดยเฉพาะการทาํงานทีมี่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยั 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ให้ระมัดระวังในการทํางาน

เป็นพิเศษ ทั้งนี้ ปตท. จะจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของผู้ค้า    

เพือ่ประเมนิศักยภาพการดําเนนิงาน โดยเฉพาะด้านความม่ันคง 

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พนักงาน

ของบริษัทผู้ค้าต้องผ่านการอบรมการปฏิบัติตน การดําเนินการ

ในพื้นที่การทํางานของ ปตท. และปฏิบัติงานตามข้อกําหนด

ในการเข้าทํางานในเขตปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดการปฏิบัติตน

ตามแต่ละลักษณะงานไว้ 

 ปตท. ได้จัดทําทะเบียนผู้ค้า (PTT Approved Vendor List: 

PTT AVL) เพื่อประโยชน์ในงานจัดหาสินค้าและบริการด้วยวิธี

ประมูล เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้กระบวนการกําหนดกลุ่มงาน 

และขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกผู้ค้าเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้า

กับ ปตท. นั้น จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบสินค้า/

บรกิารได้ตรงกับความต้องการขององค์กร และส่งเสรมิความเป็น

พันธมิตร (Partnership) กับ ปตท. อย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 

มีผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า ปตท. รวมจํานวน 

253 รายการ จาก 19 กลุ่มงาน

 เพื่อให้การจัดทําทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ปตท. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

คณุสมบัติของผูค้า้ทีส่มคัรเพ่ือคดัเลือกข้ึนทะเบียนผูค้า้ในแต่ละ

กลุ่มงาน โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้าจะต้องมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้

 1. ผู้คา้จะต้องไม่เปน็ผูล้ะทิง้งานของ ปตท. หรอืส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ 

 2.  กรณีที่เคยถูกเพิกถอนออกจากกลุ่มงานใดในทะเบียน

ผู้ค้าของ ปตท. จะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าฯ กับ ปตท. 

ในกลุม่งานนัน้ ๆ  ในชว่งระยะเวลา 3 ป ีนบัถดัจากวนัทีถ่กูเพกิถอน 

ยกเว้นกรณีถูกเพิกถอน เนื่องจากเป็นผู้ละทิ้งงานของ ปตท. 

หรือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ปตท. 

จะไม่รับเข้าเป็นผู้ค้าในทะเบียนผู้ค้า ปตท. จนกว่าจะมีหนังสือ

แจ้งแสดงหลักฐานการยกเลิกการถูกเพิกถอน 
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

 3. ผู้ค้าจะต้องเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติ

อย่างย่ังยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of 

Conduct: SSCoC)

 จากหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว ปตท. ได้กําหนด

ให้มีการประเมินคุณสมบัติผู้ค้าในด้านการดําเนินงาน และ

แนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืนของผู้ค้าควบคู่กันไปด้วย 

 หลังจากผู้ค้าส่งมอบสินค้า/บริการในแต่ละงวดงานแล้ว 

ปตท. จะประเมินผู้ค้า พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ผู้ค้าทราบ

ข้อดี/ข้อควรปรับปรุงในการดําเนินงาน เพื่อพิจารณานําไป

ปรับปรุงการดําเนินงานของผู้ค้าเอง (Supplier Development) 

ให้ดียิ่งขึ้นไป 

  นอกจากนี้ ในการจัดหาสินคา้และบริการ ปตท. จะสนับสนนุ

ผู้ค้าในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก โดยเมื่อพิจารณาข้อมูล

การจัดหาที่ผ่านมา พบว่า ปตท. มีการจัดหาสินค้าจากท้องถิ่น

ประมาณร้อยละ 97 รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดหาสินค้าจาก

ในพื้นที่ที่สถานประกอบการ ปตท. ต้ังอยู่เป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิด

การสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทย อีกท้ัง

ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

6. พนักงาน

 ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2 การกํากับดูแลกิจการ “หัวข้อ 7.5 

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน” 

 

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

 ปตท. กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ต้องเคารพกฎหมาย ข้อกําหนด ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วฒันธรรมอนัดีงามที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศทีเ่ขา้ไปลงทนุ 

รวมถงึการเคารพหลักสทิธมินษุยชนสากลอยา่งเคร่งครดั โดยถอื

เป็นบรรทัดฐานขั้นต้นของการดําเนินงาน 

 เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ตา่ง ๆ  ทีก่าํกบัดแูลองคก์รอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ป ี2560 จงึจดัตัง้

ฝ่ายกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance 

Department) ขึ้นภายใต้สํานักกฎหมาย เพื่อรวบรวมกฎระเบียบ 

ประเมินความเสี่ยง สนับสนุนหน่วยงานในองค์กรให้สามารถ

ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ตลอดจนติดตามตรวจสอบ 

และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการ

ที่เกี่ยวข้อง 

 ปตท. พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการ

ด้านสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่ปี 2560 โดยได้ทําการประเมิน

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมการดําเนินธุรกิจของ

กลุ่ม ปตท. ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. 

(PTT Group Way of Conduct) ซึง่มบีรษิทัในกลุม่จาํนวน 15 บรษิทั 

ใน 14 ประเทศ คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 30 พื้นที่ พบว่าประเด็น

ความเสี่ยงที่สําคัญ คือ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

แรงงานอพยพ ความมั่นคงปลอดภัย สภาพการทํางานของผู้ค้า 

มาตรฐานการเป็นอยู่ของชุมชน และสิทธิของชนพื้นเมือง ซึ่งได้

พัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรการควบคุม และแผนการบริหาร

จัดการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการติดตามการดําเนินงานตามแผน

เป็นประจําทุกไตรมาส เพื่อให้มาตรการควบคุมเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิผลสูงสุด จากการปฏิบัติตามระบบการบริหารจัดการ

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ทําให้ในปี 

2563 ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงได้

ทําการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานตามหลักสากล 10 ประการ

ของ The United Nations Global Compact อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงาน

ด้านสิทธิมนุษยชนของ Corporate Human Rights Benchmark 

ซึ่งผลการประเมินดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขอพิพาทท่ีสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย

 ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิและผลการดําเนนิงาน 

“หัวข้อ 5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย” 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 

 การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีช้ีวัดความโปร่งใสในการดําเนินการ

ทีส่าํคญั เปน็ปจัจยัสาํคญัในการสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บันกัลงทุน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปตท. จึงให้ความสําคัญกับการ

เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยํา และสร้างช่องทางการเปิดเผย

ข้อมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย รณรงค์ใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส

ในการดําเนินงานและสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่

เหมาะสมและเปน็ธรรมสาํหรบัผู้รอ้งเรยีนและผูถ้กูรอ้งเรยีน ดงันี้

การรายงานของคณะกรรมการท้ังท่ีเปน

รายงานทางการเงินและไมใชการเงิน 

 ปตท. เปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความย่ังยืน

ที่คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน โดยครอบคลุม

ท้ังในดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูล (Environmental, 

Social and Governance: ESG) ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจําปี/ รายงานประจําปี(แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน ตลอดจนบูรณาการข้อมูล

ผลการดําเนินงานด้านความย่ังยืนดังกล่าวเข้าในหัวข้อ

การบริหารจัดการความเส่ียง การวิเคราะห์และคําอธิบายของ

ฝา่ยจดัการ และการกาํกบัดแูลกจิการเพิม่เตมิอกีดว้ย ดว้ยการใช้

มาตรฐานการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) 

Sustainability Reporting Standard 2016 และแนวทาง

การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ (Oil 

and Gas Sector Disclosure) รวมถึงนําเสนอข้อมูลผลการ

ดําเนินงานตามรูปแบบของ Integrated Reporting (IR) ของ 

The International Integrated Reporting Council (IIRC)

รายงานความกา้วหนา้ของการปฏบิตัติามหลกัสากล 10 ประการ

ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

Global Compact: UNGC) นําเสนอผลการดําเนินงานเพ่ือแสดง

ความมุ่งม่ันขององค์กรในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา

ทีย่ัง่ยนืตามกรอบของสหประชาชาต ิ(Sustainable Development 

Goals: SDGs) และประยุกต์ใช้ Recommendation of the Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 

เพื่อรายงานผลการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศของธุรกจิ นอกจากนี้ ยงัจดัให้มกีารทวนสอบรายงานฯ 

เพื่อสร้างความเชื่อม่ันต่อข้อมูลโดยหน่วยงานอิสระภายนอก

อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ ได้จัดส่งแบบ 56-1 One Report ประจําปี 

2563 ใหแ้กผู่ถ้ือหุน้ และเปดิเผยรายงานฯ บนเวบ็ไซตข์อง ปตท. 

GRI และ UNGC

ความสัมพันธกับผูลงทุน 

 ปตท. แปลงสภาพและแปรรูปในเดือนตุลาคม 2544 รวมถึง

กระจายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในเดอืนธนัวาคม 

2544 และไดจ้ดัตัง้หนว่ยงานผูล้งทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations 

Department) ทาํหนา้ทีเ่ปน็ศนูยก์ลางในการเปดิเผยขอ้มลูสาํคัญ

ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูล

ทางการเงิน เช่น ผลการดําเนินงานและงบการเงินรายไตรมาส 

รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management 

Discussion and Analysis: MD&A) รายไตรมาส กลยุทธ์

และแนวโน้มในอนาคตของ ปตท. ให้ได้ทราบอย่างสม่ําเสมอ 

เท่าเทียม และครบถ้วนตามความเป็นจริง ท้ังนี้ สามารถติดต่อ

หน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงที่ โทร 0-2537-3518-9 

อีเมล: ptt-ir@pttplc.com และติดตามข้อมูลของ ปตท.

ผ่านเว็บไซต์ www.pttplc.com ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ที่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ดังมี

ข้อมูลที่สําคัญดังนี้ 

 • ข้อมูลบริษัท

 • รายงานประจาํป ี(แบบ 56-2)/ แบบแสดงรายการประจาํป ี

  (แบบ 56-1)/ แบบ 56-1 One Report 

 • ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

 • ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นกู้และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้

 • เอกสารนําเสนอและเว็บแคสต์

 • Roadshow/ Conference

 • Analyst Research

 • ปฏิทินกิจกรรม

 • จรรยาบรรณสําหรับนักลงทุนสัมพันธ์ 

 • ข้อมูลโครงการลงทุนที่สําคัญ

 • การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร

 • การดําเนินการตามนโยบายรัฐ

 • แผนงานที่สําคัญ

 • นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม

 • ผลการดําเนินงานด้านการเงิน

 • ผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

 • กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สําคัญ

 • การจัดซื้อจัดจ้าง

 • ชื่อและเบอร์ติดต่อทีมนักลงทุนสัมพันธ์

 โดย ปตท. ได้ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล

ทีม่คีวามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และท่ัวถงึ รวมท้ังการนําเสนอ

ผลงานและการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น

และผู้เกี่ยวข้องท้ังในทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง สรุปได้

ดังนี้

 • ทางตรง: ปตท. นําเสนอผลการดําเนินงาน งบลงทุน 

สถานการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมให้แก่นักวิเคราะห์ 

นกัลงทุนสถาบัน และพนักงาน เป็นระยะ ๆ  อย่างสมํ่าเสมอ

ในรูปแบบการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน

สถาบัน (Analyst Meeting) รายไตรมาส โดยในปี 2563 

ปตท. มีการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ Virtual 

Conference โดยใช้โปรแกรม Webex และ Facebook Live 

(ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ), การประชุม

ทางโทรศัพท์ (Conference Call), การพบนักลงทุนท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศ (Local & International 

Roadshow/Conference) ซึ่งจัดโดยสถาบันการเงิน

ในประเทศและต่างประเทศ และ/หรือที่ติดต่อหน่วยงาน

ผู้ลงทุนสัมพันธ์โดยตรง ผ่านระบบ Virtual Conference 

โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Team และ Zoom, การประชมุ/ 

เข้าพบผู้บริหารตามการนัดหมาย (Company Visit)/ 

ผา่นระบบ Virtual Conference โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft 

Team และ Zoom ของนักวิเคราะห์ นักลงทุน และหรือ

ผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น บริษทัจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ (Credit 

Rating Agencies), การใหข้อ้มลู อาท ิรายงานผลประกอบ

การ/ โครงการลงทุน ให้แก่สื่อมวลชน (Press Meeting), 

การให้ความรู้ธุรกิจ ปตท. ข้ันต้นและกิจกรรมการให้

ข้อมูลธุรกิจเบื้องต้นของธุรกิจต้นน้ําถึงธุรกิจปลายนํ้า 

โดยเปน็ความรว่มมอืระหวา่ง ปตท. และกลุม่ ปตท. ไดแ้ก ่

บมจ. ปตท.สผ., บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล, บมจ. 

ไทยออยล,์ บมจ. ไออารพี์ซี และ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ์

ซินเนอร์ยี่ ได้จัดกิจกรรม PTT Group 101 Knowledge 

Sharing ให้แก่ผู้จัดการกองทุนไทย รวมถึงการให้ข้อมูล

กลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละบริษัท และตอบประเด็น

คําถามที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุน โดยมีเป้าหมาย

ให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทราบถึงทิศทางและโอกาส

ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เพื่อความมั่นคง

ทางพลังงานของประเทศ, การร่วมกิจกรรมพบนักลงทุน

รายย่อยจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day)

ผา่นระบบ Virtual Conference โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft 

Team ปตท. ได้ร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ

ผ่าน Digital Platform (SET Digital Roadshow) จัด

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส และกิจกรรม

พบนักลงทุนสถาบันต่างประเทศผ่าน Digital Platform 

จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

โดยในปี 2561 - 2563 ปตท. มีการจัดกิจกรรมที่สําคัญ

ของหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
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(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

กิจกรรม

กิจกรรม ป 2561

(จํานวน: คร้ัง)

กิจกรรม ป 2562

(จํานวน: คร้ัง)

กิจกรรม ป 2563

(จํานวน: คร้ัง)

Analyst Meeting พร้อม Facebook Live / Webex 4 4 4

Conference Call (แถลงผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

งบลงทุน และเหตุการณ์สําคัญอื่น ๆ (หากมี))

5 5 4

Roadshow/ Conference ในประเทศ 

(รวมถึงการให้ความรู้ธุรกิจ ปตท. ข้ันพื้นฐาน 

และผ่าน Virtual Conference) 

12 14 15

Roadshow/ Conference ต่างประเทศ 

(รวม Virtual Conference) 

14 9 9

Company Visit/ Conference Call (Upon Request) 55 57 56

Credit Rating Review 4 4 4

Press Meeting 2 2 2

การเยี่ยมชมกิจการของนักวิเคราะห์ฯ และนักลงทุนสถาบัน 4 4 -

ทาง e-mail/ โทรศัพท์ 8 - 10 คร้ังต่อวัน 8 - 10 คร้ังต่อวัน 10 - 12 คร้ังต่อวัน

ร่วมกิจกรรมนักลงทุนรายย่อยโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ  

(Opportunity Day) รายไตรมาส และงาน SET in the City

5 5  4

ร่วมกิจกรรม SET Digital Roadshow โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 4 4

นําคณะนักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ กําหนดจัด 1 คร้ัง 

(2 รุ่น)

(30 - 31 ตุลาคม)

ผู้ถือหุ้นกู้

กําหนดจัด 2 คร้ัง 

(2 รุ่น)

(18 - 20 เมษายน, 

16 - 18 ตุลาคม)

ผู้ถือหุ้นสามัญ

กําหนดจัด 1 คร้ัง 

(3 รุ่น)

( 29, 30 และ 31 

ตุลาคม)

ผู้ถือหุ้นกู้

กําหนดจัด 2 คร้ัง 

(2 รุ่น)

(6 - 8 ตุลาคม, 

24 - 26 พฤศจิกายน)

ผู้ถือหุ้นสามัญ

งดจัดกิจกรรม

ในปี 2563 เนื่องจาก

สถานการณ์

การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19

กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น 15 17 15

(จัดกิจกรรม

ผ่านช่องทางออนไลน์ 

จํานวน 5 กิจกรรม)

 • ทางอ้อม: ปตท. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดําเนินงาน งบการเงิน ข้อมูลนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรายงาน

สารสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้สนใจสามารถรับข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ 

www.set.or.th, เวบ็ไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com และนิตยสารสาํหรบัผูถ้ือหุน้กู ้ปตท. “Happiness” ผา่น (PTT Debenture 

Application)
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สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

 • หากนักลงทุนและผู้เก่ียวข้องมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ปตท. โทร. 0 2537 3518-9 

อีเมล: ptt-ir@pttplc.com หรือผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหว

ทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดําเนินงาน และโครงการต่าง ๆ  รวมท้ังให้บริการตอบคําถามและอํานวยความสะดวกในการติดต่อ

แก่สื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 - 2563 มีการดําเนินกิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 

กิจกรรม

กิจกรรม ป 2561

(จํานวน: รายการ)

กิจกรรม ป 2562

(จํานวน: รายการ)

กิจกรรม ป 2563

(จํานวน: รายการ)

ทางอีเมล 225 186 117

ข่าวแจก/ ภาพข่าว 225 186 117

การแถลงข่าว 12 22 6

นําสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดําเนินงาน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6 3 2

การให้การต้อนรับ/ ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มาเยี่ยมชม/ 

ดูงานในด้านต่าง ๆ

65 คณะ (3,026 คน) 64 คณะ (2,521 คน) 7 คณะ (483 คน)

4) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

 

 ปตท. กําหนดแนวปฏบัิตทิี่ดเีรื่องการรักษาความลับ การเก็บรกัษาข้อมูล และการใช้ขอ้มลูภายใน เพื่อให้บคุลากร ปตท. ถอืปฏบัิติ

ไว้ในคู่มือ CG โดยบุคลากรของ ปตท. ต้องรักษาข้อมูลภายในข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับของ ปตท. ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ 

ไว้เปน็ความลบั และตอ้งไม่นาํขอ้มลูภายในที่ตนลว่งรูม้าจากการปฏิบตัิหนา้ทีข่องตนไปบอกผูอ้ืน่ หรือนาํข้อมลูภายในไปใช้แสวงหา

ประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทําให้ประโยชน์ของ ปตท. ลดลง

 นอกจากนี้ ปตท. ประกาศนโยบายห้ามคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ 

(Insider Trading) โดยให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. หากมีความจําเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. จะต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ทั้งนี้ บุคลากรของ ปตท. จะได้รับการแจ้งเตือนและรณรงค์

ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สําคัญ เช่น การออกหุ้น

เพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น 

5) ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of Interest)

 ปตท. กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Confl icts of Interest) เพื่อป้องกัน

กิจกรรมท่ีอาจเกิดผลประโยชนท์บัซอ้น กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้กาํหนดนโยบายเก่ียวกับ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใด ๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทํา

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่านั้น และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน 

และ/หรอืความสมัพันธก์บับคุคลภายนอกอืน่ ๆ  ซึง่จะสง่ผลให ้ปตท. ตอ้งเสยีผลประโยชนห์รอืกอ่ให้เกดิความขดัแยง้ในดา้นความภกัดี

หรอืผลประโยชนห์รอืขดัขวางการปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยกาํหนดใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณา 

ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงความสมัพนัธห์รือความเก่ียวโยงของตนในรายการดงักลา่ว และตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพิจารณาตดัสิน รวมถึง 

ปตท. จะต้องดําเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีอํานาจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมน้ัน ๆ

การจัดทํารายงานเปดเผยรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท. 

 ปตท. กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ต้องจัดทํารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับ ปตท. โดยเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. และในการอนุมัติใด ๆ ผ่านระบบ

การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สําหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกําหนดเงื่อนไขหรือข้อกําหนดพิเศษ

ผิดไปจากปกติ ถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. รวมท้ังกําหนดให้สํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

การจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ 

ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ

 ในชว่งไตรมาสแรกของป ี2563 คณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัทาํ

แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานในการกํากับดูแลด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ

กรรมการ และเช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูงได้ดําเนินการจัดทํา

แบบรายงานดงักล่าวประจาํปคีรบทกุราย และจดัสง่ใหเ้ลขานกุาร

บริษัทจัดเก็บรวบรวม พร้อมท้ังทําสําเนาส่งประธานคณะกรรมการ 

ปตท. และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ

และกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การจดัทํารายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย

 เพื่อกํากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน ปตท. ได้กําหนด

ให้คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึง คู่สมรส

หรอืผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ปตท. จะต้องแจ้งให้

ปตท. ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม ภายใน 3 วนั ทาํการนบัจากวนัที่

ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง ปตท. ได้กําหนดนโยบายให้

มีการเปิดเผย/รายงาน การซื้อ/ขาย/โอน เปลี่ยนแปลงการ

ถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการ 

ปตท. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในการประชุมประจําเดือน โดยกําหนด

เป็นวาระปกติในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไว้ล่วงหน้า

 อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันปิดงบการเงินประจําไตรมาส

และประจําปี สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะทําหนังสือแจ้ง

กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน 

(Insider) ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือ

บคุคลทีไ่มม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง และหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั

ในช่วง 45 วัน สําหรับงบไตรมาส และ 60 วัน สําหรับงบประจําปี 

(ตัง้แตว่นัปดิงบจนถงึวนัแจ้งงบต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์) คอื กอ่นที่

งบการเงนิจะเผยแพรต่อ่สาธารณชน เพือ่เปน็การปอ้งกนัไมใ่หน้าํ

ข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ (Insider Trading)

การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน

ตอ ป.ป.ช.

 ตามพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กําหนดให้กรรมการและ

ผู้บริหารสงูสดุของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการ และผูบ้ริหารสงูสดุ

ในนิติบุคคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 มีหน้าที่ยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกคร้ังท่ีเข้ารับตําแหน่ง 

ทุก ๆ  3 ปีท่ีดํารงตําแหน่ง และเม่ือพ้นจากตําแหน่ง โดย ปตท. จะมี

หนงัสอืแจง้เตอืนกรรมการและผูบ้รหิารสงูสดุตามเวลาทีก่าํหนด

การแจงการมีสวนไดสวนเสียในท่ีประชุม

 คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดนโยบายเรือ่งการมสีว่นไดส้ว่นเสยี

ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ทุกคร้ัง ประธานกรรมการ

จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติตาม

นโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์วา่ในระเบยีบ

วาระใดที่กรรมการเกี่ยวขอ้งหรอืมส่ีวนไดส้ว่นเสยี ขอให้กรรมการ

แจง้ตอ่ทีป่ระชมุเพือ่งดออกเสยีงหรอืใหค้วามเหน็ใด ๆ  ในป ี2563 

มกีารแจง้ตอ่ประธานกรรมการฯ จาํนวน 13 วาระ (จากการประชมุ

รวม 16 คร้ัง)

การพิจารณาและการสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการพิจารณาและสอบทาน

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. 

โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยก่อนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพจิารณา

อนุมัติ 

6) การดูแลสิทธิของผูถือหุน

 

 ปตท. ได้กําหนดให้มีวิธีการในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้มีการกําหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติ

ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเป็นลายลักษณ์อักษร และยึดถือ

ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามในคู่มือ

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในการดําเนินธุรกิจ

7) การตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน

 ปตท. ยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม โดย ปตท. ริเริ่มการดําเนินงานและพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 • ปตท. จัดทําแผนงานประจําปี เพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

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

กลยุทธ์ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน

ทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. เพื่อมุ่งสู่องค์กรต้นแบบ

ด้านการบริหารกิจการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม
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 • ปี 2553 ปตท. ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์

เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (Private Sector Collective Action Against 

Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการสนับสนุน

จากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) โดยเปน็ 1 ใน 27 

บรษัิทแรกที่รว่มประกาศเจตนารมณ์ ตอ่มาได้ดาํเนนิการ

ตามกระบวนการให้การรับรอง (Certifi cation Process) 

ของโครงการ CAC โดย ปตท. ไดร้บัการรบัรองและตอ่อายุ

การรับรองต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 

2561 นอกจากนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการ ปตท. ได้

เหน็ชอบใหม้กีารตอ่อายกุารรบัรองเปน็สมยัที่ 3 เมื่อวันที ่

18 พฤศจิกายน 2563

 • ปี 2555 ปตท. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลงโลก

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: 

UNGC) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการนําหลัก

สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม 

และการตอ่ตา้นคอร์รปัชนัในระดับสากล เพื่อเปน็แนวทาง

ในการดาํเนินธรุกิจ โดย ปตท. ไดน้าํเสนอความกา้วหนา้

ในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของ UNGC 

ในรายงานความย่ังยืนประจําปี

 • ปี 2557 ปตท. ประกาศใชน้โยบายตอ่ต้านคอรร์ปัชนัของ 

ปตท. และกลุ่ม ปตท. ทั่วทั้งองค์กร และในปี 2562 

ได้ปรับปรุงเป็นนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อให้มีสาระสําคัญและ

แนวปฏิบัติครอบคลุมการต่อต้านการทุจริต โดยกําหนด

ให้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

เป็นสว่นหนึ่งของคูม่อืการกาํกับดูแลกจิการทีด่ ีมาตรฐาน

ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ 

ปตท. และกําหนดให้นโยบายต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง

การกํากับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way 

of Conduct) เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีมาตรการ

ดําเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน และสามารถสร้างพลังร่วมได้

ตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน ทั้งนี้ สามารถศึกษา

รายละเอียดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ของกลุ่ม ปตท. ได้จาก https://www.pttplc.com/

uploads/CG/PTT%20Group%20Anti-Fraud%

20and%20Corruption%20Policy%202019_TH.pdf

 • นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

กําหนดให้บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ดําเนินการหรือ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้/รับ

สินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบุคลากร

ของ ปตท. ต้องดําเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบาย 

ซึ่งครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง 

เชน่ การบรจิาคเพือ่การกศุล การบรหิารทรพัยากรบคุคล

การจัดหาพัสด ุการควบคุมภายใน เป็นตน้ ทัง้น้ี สามารถ

ศึกษารายละเอียดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ของ ปตท. ได้จาก https://www.pttplc.com/uploads/

CG/PTT%20Anti-Fraud%20and%20Corruption%

20Policy%202019_TH.pdf

 • ปี 2558 ปตท. ประกาศนโยบาย “งดรบัของขวญั (No Gift 

Policy)” ในทุกเทศกาล และปี 2559 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

ประกาศใช้แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

กลุ่ม ปตท. เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือ

ประโยชน์อื่นใด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายงดรับของขวัญ

ดงักลา่ว เพือ่เปน็การสรา้งมาตรฐานทีด่ใีนการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรในกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งหวังให้บุคลากร

ทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวัง

ผลประโยชน์ตอบแทน จัดทําหนังสือแจ้งคู่ค้าและ

หน่วยงานภายนอก รวมท้ังประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

สํานักงานของกลุ่ม ปตท. และช่องทางต่าง ๆ ซึ่ง ปตท. 

ถือเป็นองค์กรต้นแบบของประเทศไทยที่มีการประกาศ

ใช้นโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

 • การสื่อสาร ฝึกอบรม และการดําเนินงานที่สําคัญ

  • ปตท. กําหนดให้มีการสื่อความนโยบายต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยัง

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ ปตท. มีอํานาจ

ในการควบคุม คูค่า้ทางธุรกจิ และผู้มสีว่นได้สว่นเสยี 

รวมทั้ งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสาร

ที่หลากหลาย เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ ระบบ 

PTT Intranet การสัมมนา นิทรรศการ เป็นต้น 

เพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่รบัทราบและปฏบิตัิ

ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ ปตท. กําหนด 

  • ปตท. สื่อสารและฝึกอบรมบุคลากรของ ปตท. อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง

เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

ความคาดหวงัของ ปตท. และบทลงโทษ หากไมป่ฏบิตัิ

ตามมาตรการนี ้เชน่ หลกัสตูรการปฐมนเิทศ หลกัสูตร

ทางจริยธรรม ระบบ CG E-Learning เป็นต้น รวมทั้ง

สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชันซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTT%20Group%20Anti-Fraud%20and%20Corruption%20Policy%202019_TH.pdf
https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTT%20Group%20Anti-Fraud%20and%20Corruption%20Policy%202019_TH.pdf
https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTT%20Anti-Fraud%20and%20Corruption%20Policy%202019_TH.pdf
https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTT%20Anti-Fraud%20and%20Corruption%20Policy%202019_TH.pdf
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  • การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือ

สาํคญัใหบ้คุลากรของ ปตท. ทกุคนแสดงความโปรง่ใส 

ได้แก่ ระบบการรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์

บรษัิทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า เพื่อปอ้งกันปญัหาการใช้

ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) และ

ระบบการรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดของบุคลากรตามนโยบายงดรับ

ของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อให้พนักงานรายงาน

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องรับและไม่สามารถ

ส่งกลับคืนผู้ ให้ได้  พร้อมส่งมอบของดังกล่าว

ใหห้นว่ยงาน ฝ่ายกํากบัดแูลและส่งเสรมิธรรมาภบิาล 

เพือ่รวบรวมและนาํไปบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชน์

  • ปตท. ตระหนกัวา่การทจุรติและคอรร์ปัชนัเปน็ปญัหา

สําคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ จึงให้

ความสําคัญในการบูรณาการทํางานและพัฒนา

เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันการปราบปราม

การทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรม

รูปแบบต่าง ๆ  เช่น การยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทจุรติในภาครฐัวสิาหกจิรว่มกบัสาํนกังาน ป.ป.ช. 

การเป็นภาคีเครือข่ายจัดงานสมัชชาคุณธรรม

แห่งชาติ งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ การจัด

ทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ของ ปตท. ให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

แหง่ชาต ิกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม เปน็ต้น

 • การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

  • คณะกรรมการ ปตท. มีหน้าที่กํากับดูแลให้ ปตท. 

มีกลไกที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์ รัปชันที่ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่ น ใจว่ า

ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับ

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และปลูกฝัง

จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

  • คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กํากับดูแล

การควบคุมภายใน การจัดทํารายงานทางการเงิน 

และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้าน

การทจุรติและคอรร์ปัชนั รวมทัง้กาํกบัดแูลการปฏบิตัิ

ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สอบทาน

มาตรการและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้

ม่ันใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล สอบทานการประเมิน 

ความเส่ียงและให้คาํแนะนําตอ่คณะกรรมการ ปตท. 

เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงนั้น 

โดยผู้บริหารต้องนําคําแนะนําไปปฏิบัติ รวมท้ัง

รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ต่อ

คณะกรรมการ ปตท. อย่างสม่าํเสมอ และใหค้าํแนะนาํ

ข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร

  • คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่กําหนด

และทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจรติและคอร์รปัชนั

ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจําทุกปี รวมถึง

สนับสนุนให้มีการดําเนินงานด้านการบริหาร

ความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในระดับปฏิบติัการ (Process Level) โดยการประเมิน

ความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน และทบทวน

มาตรการต่าง ๆ ให้เพียงพอเหมาะสม

  • ผู้บริหารมีหน้าที่กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง

ด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติ

งานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติและคอรร์ปัชัน ทบทวน

ความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ  

และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมท้ังสื่อสารไปยัง

พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

  • ปตท. จดัทาํคู่มอืการบรหิารความเสี่ยงดา้นการทุจรติ

และคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption Risk 

Assessment Manual) เพ่ือให้หนว่ยงานต่าง ๆ  ใช้เปน็

แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและ

คอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานและกําหนด

กระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

  • ปตท. จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและ

บันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยัน

ความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน 

การควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชีและ

การเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายใน

เพือ่ยนืยนัประสทิธผิลของกระบวนการตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิด

ความม่ันใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐาน

อย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

  • สํานักตรวจสอบภายในดําเนินการสอบทานรายการ

ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โอกาสการเกดิ

ทุจริตและประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหาร

ความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กรและในระดับ

กิจกรรมการดําเนินงาน รวมถึงสอบทานเกี่ยวกับ

หลักจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณผู้บริหารและ

พนักงาน อีกทั้งมีการพิจารณาและรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทันที 

เมื่อพบรายการหรือการกระทําที่อาจก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อผลการดําเนินการของ ปตท.

อย่างร้ายแรง รวมถึงกรณีการเกิดทุจริต
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8) มาตรการดําเนินการกับผูกระทํา

 ไมเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

 • มาตรการ ขอบเขต และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

  • ปตท.กําหนดกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ท่ีสะท้อนถึงความมุ่งม่ันต่อมาตรการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชัน และมีนโยบายที่จะไม่ลดตําแหน่ง 

ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธ

การทจุรติและคอรร์ปัชนั แมว้า่การกระทาํนัน้จะทาํให้ 

ปตท. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

  • บุคลากรของ ปตท. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ

การกระทําที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชัน โดย ปตท. จัดให้มีช่องทางการแจ้ง

เบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย

เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้ง

เมื่อบุคลากรต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

  • ปตท. จัดให้มีข้อกําหนดว่าด้วย “การร้องเรียน

และแจ้งเบาะแสการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบยีบองคก์ร” เพือ่กาํหนดหลกัเกณฑ์

และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้ง

เบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ (Whistleblowing) ให้มี

ความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังองค์กร 

อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรม

แก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล

เบาะแสที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อกําหนดฯ ของ ปตท. 

สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมุ่งเน้น

การแกไ้ขปญัหาการทจุรติและคอรร์ปัชนัอยา่งจรงิจงั 

เข้มงวด และมีประสิทธิภาพ

 • บทลงโทษ

  • ปตท. จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากร

ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การกระทําใด ๆ  

ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม

ระเบียบที่ ปตท. กําหนด ซึ่งมีขั้นตอนการสืบสวน

ขอ้เทจ็จรงิ การสอบสวน การลงโทษ และการอุทธรณ์

ที่ชดัเจน หรอืมโีทษตามกฎหมาย บคุลากรของ ปตท. 

ต้องทําความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชันในทุกข้ันตอนของการ

ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถามี)

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในการดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct)

 ปตท. กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์

อักษรเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of 

Conduct) ตามหลักมาตรฐานสากลไว้ในคู่มือ CG โดยเป็น

การประมวลแบบแผน กําหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติ 

และพฤติกรรมที่บุคลากร ปตท. ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกคนพึงกระทําในการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน 

ภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ เสมอภาค และเท่าเทียม 

เพื่อสร้างรากฐานและรักษาภาพพจน์ของ ปตท. ให้เป็นองค์กร

ที่มีการเติบโตอย่างย่ังยืน ท้ังนี้ ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

มีหน้าที่รับผิดชอบกํากับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงาน

ในบังคับบัญชา ปฏิบัติตามคู่มือ CG โดยหากละเว้นหรือฝ่าฝืน

ย่อมมีความผิดทางวินัย 

 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

มีสาระสําคัญดังนี้

 1. เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 2. ป้องกันการฟอกเงิน

 3. เป็นกลางทางการเมือง 

 4. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน

 5. รักษาความลับและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

 6. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรับผิดชอบต่อ

  ผู้บริโภค 

 7. แข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม 

 8. มีกระบวนการการจัดซื้อที่โปร่งใสและปฏิบัติต่อคู่ค้า

  อย่างเป็นธรรม 

 9. รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม

 10. สนับสนุนสิทธิของพนักงาน และสร้างความผูกพันต่อ

  องค์กร

 11. ปฏิบัติต่อเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 

  โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

 12. มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

  ที่มีประสิทธิภาพ

 13. มีแนวทางปฏิบัติในการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน 

  หรือประโยชน์อื่นใด

 14. รักษาความปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนามัย และรักษา

  สิ่งแวดล้อม

 15. เคารพทรัพยส์นิทางปญัญา และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

  ในทางที่ถูกต้อง

 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท. ฉบับสมบูรณ์ไดจ้าก https://www.pttplc.com/uploads/

CG/PTT_CGbookTH_rev4.3.pdf

https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTT_CGbookTH_rev4.3.pdf
https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTT_CGbookTH_rev4.3.pdf
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6.3 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการ

  ท่ีสําคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ

  และระบบการกํากับดูแลกิจการ

  ในรอบปท่ีผานมา

 ในปี 2563 คณะกรรมการ ปตท. อนุมตักิารทบทวนสาระสําคัญ

ที่ปรับปรุง นโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบการกํากับดูแลกิจการ

และคู่มือ CG ได้แก่

 • การปรับปรุงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ครอบคลุมด้านการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับ

ปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk and 

Compliance: GRC)

 • การปรับปรุงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมการกํากับ

ดูแลการจัดการนวัตกรรมองค์กร

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ในเรื่องอื่น ๆ 

 

 ผลสาํรวจการกาํกบัดแูลกจิการของ ปตท. ของสมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ตามโครงการสํารวจการกํากบั

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2563 ในภาพรวม ปตท. 

อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมและ

รายหมวดสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทําการสํารวจท้ังหมด

จากจํานวน 692 บรษัิท และสงูกวา่คะแนนเฉลี่ยของบรษัิทในกลุม่ 

SET50 ทัง้นี ้ผลสาํรวจดงักลา่วพจิารณาจากขอ้มลูที ่ปตท. เปดิเผย

ต่อสาธารณะ ปี 2563 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี นอกเหนือจาก

เกณฑ์การสํารวจ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อบริษัท

จดทะเบียนอื่น ๆ ที่สําคัญ ได้แก่

 • ประธานกรรมการปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ จึงมี

ความเปน็อิสระในการมอบหมายนโยบายและกํากบัดแูล

การบริหารงานของ ปตท. 

 • ปตท. กําหนดให้มีจํานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู่

 • การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ขีอง ปตท. 

ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563 และการประชุม 

คณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 17 ธันวาคม 

2563 ไดพ้จิารณา “หลักการกาํกบัดแูลกจิการที่ดสีาํหรบั

บริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance 

Code: “CG Code”) ซึง่จัดทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(สาํนักงาน ก.ล.ต.) 

รวมถึง “หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562” ซึ่งจัดทําโดยสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นํา (Governing 

Body) ขององค์กร ในการนําหลกัการกํากบัดแูลกจิการที่ด ี

เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน รวมท้ังได้ประเมิน

การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code และหลักการ

และแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2562 แต่ละข้อเทียบเคียงกับนโยบายและการดําเนินงาน

ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ในปจัจบุนัอยา่ง

ละเอียด และมีความเห็นว่า ปตท. มีนโยบาย มาตรการ 

และกระบวนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ

ท้ัง 2 ฉบับ รวมทั้งมีแผนการดําเนินงานท้ังระยะส้ัน

และระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของ ปตท. เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ

และแนวโน้มของบริษัทช้ันนําในระดับสากล 

 ปี 2563 ปตท. ได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

แต่อาจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงการสํารวจการกํากับดูแล

กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report 

of Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard 

ใน 2 ประเด็น ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

 1. การกําหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

  จํานวน 5 - 12 คน 

 ขอ้บงัคบัของ ปตท. กาํหนดใหม้ีจาํนวนกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 

5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน ปตท. มีจํานวนกรรมการ 

15 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับและการดําเนินธุรกิจด้าน

ปิโตรเลียมที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ

ทีจ่าํเป็นในการบรหิารกจิการของ ปตท. โดยคณะกรรมการ ปตท. 

ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งจาํนวน 5 คณะ ชว่ยกลัน่กรอง

งานท่ีมีความสําคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหา คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการกาํกับ

ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 (จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย  แสดง

รายละเอียดภายใต้ ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 8.1.2 (1) การประชุมของ

คณะกรรมการ ปตท.” แล้ว)

 2.  การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการโดยการลงคะแนน

  เสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

 ข้อบังคับของ ปตท. กําหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธี

คะแนนเสียงขา้งมาก และผูถื้อหุน้แตล่ะคนมีคะแนนเสียงเทา่กบั

จาํนวนหุน้ทีต่นถืออยู ่นอกจากนี ้ปตท. ได้กาํหนดใหม้ีวิธีการอืน่

ในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น 

การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม

เพ่ิมเติม หรือเสนอชือ่บคุคลเพ่ือแตง่ต้ังเปน็กรรมการไดล้ว่งหน้า 

เป็นต้น
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7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ และขอมูลสําคัญ

 เก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 

 ผูบริหาร พนักงาน และอ่ืน ๆ

7.1  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ  

 โครงสร้างการจัดการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ปตท. โดยแบ่งเป็น

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ บริหารจัดการผ่านคณะกรรมการจัดการ

ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 29 คณะ 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ

กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันปลาย

ประธานเจาหนาท่ีเทคโนโลยี

และวิศวกรรม

รองกรรมการผูจัดการใหญ

กํากับดูแลองคกรและกิจการสัมพันธ

ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน

คณะกรรมการ

รองกรรมการผูจัดการใหญ

กลยุทธองคกร

รองกรรมการผูจัดการใหญ

บริหารองคกรและความย่ังยืน

รองกรรมการผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจ

การคาระหวางประเทศ

รองกรรมการผูจัดการใหญ

บริหารกลยุทธกลุมธุรกิจ

ปโตรเลียมข้ันปลาย

รองกรรมการผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ

รองกรรมการผูจัดการใหญ

นวัตกรรมและดิจิทัล

ผูตรวจสอบบัญชี ผูถือหุน

หมายเหตุ: ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ

กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันตน

และกาซธรรมชาติ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกฎหมาย สํานักตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วย กผญ.

แผนกลยุทธ์

ต่างประเทศ

ผู้ช่วย กผญ.

นโยบายและบริหาร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ช่วย กผญ.

แผนกลยุทธ์

และบริหารการลงทุน

ผู้ช่วย กผญ.

บริหารชื่อเสียงองค์กร

และกิจการเพื่อสังคม

ผู้ช่วย กผญ.

นโยบายบัญชี

และภาษีองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

กํากับดูแล

และธรรมาภิบาลองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

กลยุทธ์และบริหาร

การเงินองค์กร

ผู้ช่วย กผญ. 

เลขานุการบริษัท

และองค์กรสัมพันธ์

ผู้ช่วย กผญ.

ศูนย์บริการงานบัญชี

ผู้ช่วย กผญ.

ทรัพยากรบุคคลองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

พัฒนาศักยภาพองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

บริหารความย่ังยืน

1. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน

2. ผู้ช่วย กผญ. แยกก๊าซธรรมชาติ

3. ผู้ช่วย กผญ. จัดหาและตลาด 

 ก๊าซธรรมชาติ

4. ผู้ช่วย กผญ. ระบบท่อ

 จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ

5. ผู้ช่วย กผญ. ก๊าซธรรมชาติ

 สําหรับยานยนต์

1. ผู้ช่วย กผญ.

 สถาบันนวัตกรรม

2. ผู้ช่วย กผญ. พัฒนา

 นวัตกรรมและดิจิทัล

ผู้ช่วย กผญ. 

วิศวกรรม

และบริหารโครงการ

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 แผนกลุ่มธุรกิจ

 ปิโตรเลียมข้ันปลาย

2. ผู้ช่วย กผญ. 

 บริหารความร่วมมือ

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

 ขั้นปลาย

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 การค้าระหว่างประเทศ

2. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน

 และควบคุมความเสี่ยง

ผู้ช่วย กผญ.

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ผู้ช่วย กผญ.

แผนกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น

และก๊าซธรรมชาติ

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
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7.2  ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ  

  

7.2.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 

 ตามข้อบังคับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้

 • มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน

 • มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กําหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง)

 • กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

 ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 

มีจํานวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.33 ของกรรมการท้ังหมด

 • กรรมการที่เป็นอิสระ 11 คน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังคณะ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.33 ของกรรมการท้ังหมด

 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

 • กรรมการที่เป็นผู้หญิง 2 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของกรรมการท้ังหมด

7.2.2 ขอมูลคณะกรรมการและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท  

รายชื่อคณะกรรมการ ปตท. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวย 

ลําดับ รายช่ือกรรมการ ตําแหนง วันท่ี ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ ปตท.

1. ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

(ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

และประธานกรรมการต้ังแต่วันที่ 

18 พฤศจิกายน 2563)

6 พฤศจิกายน 2563 (วาระที่ 1)

2. ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์   

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)

28 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)

3 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 3)

3. นายดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา 26 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)

11 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)

11 เมษายน 2562 (วาระที่ 3)

4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

11 เมษายน 2562 (วาระที่ 1)

5. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

1 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)

9 เมษายน 2558 (วาระที่ 2)

12 เมษายน 2561 (วาระที่ 3)

6. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

11 กันยายน 2563 (วาระที่ 1)
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ลําดับ รายช่ือกรรมการ ตําแหนง วันท่ี ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ ปตท.

7. นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

(มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้)

12 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)

8. นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้)

3 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 1)

9. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล 

นิติไกรพจน์  

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

12 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)

10. ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการอิสระ/ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

18 พฤศจิกายน 2559 (วาระที่ 1)

12 เมษายน 2561 (วาระที่ 2)

11. นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร

21 ธันวาคม 2561 (วาระที่ 1)

11 เมษายน 2562 (วาระที่ 2)

12. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

3 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 1)

13. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 3 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 1)

14. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร กรรมการ 16 ธันวาคม 2563 (วาระที่ 1)

15. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

13 พฤษภาคม 2563 (วาระที่ 1)

หมายเหตุ:

คณะกรรมการ/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี 2563 ดังนี้

• บุคคลลําดับที่ 1: ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 แทนนายไกรฤทธิ์ 

 อุชุกานนท์ชัย ซึ่งพ้นวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ มีผลต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ มีผลต้ังแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  

• บุคคลลําดับที่ 6: ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลต้ังแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 แทนนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  

 ซึ่งลาออกมีผลต้ังแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

• บุคคลลําดับที่ 8: นายกฤษณะ บุญยะชัย เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 แทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลง

 ของนายณัฐชาติ จารุจินดา (นายณัฐชาติ จารุจินดา พ้นวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ มีผลต้ังแต่วันที่ 

 17 มกราคม 2563) 

• บุคคลลําดับที่ 12: พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 แทนนายวิชัย อัศรัสกร 

 ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563

• บุคคลลําดับที่ 13: นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 แทนนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ ที่ครบวาระ

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563

• บคุคลลาํดบัที ่14:  หมอ่มหลวงชโยทติ กฤดากร เขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ มผีลตัง้แตว่นัที ่16 ธนัวาคม 2563 แทนศาสตราจารย ์ดร.สพุจน ์เตชวรสนิสกลุ 

 ซึ่งลาออกมีผลต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563

• บุคคลลําดับที่ 15: นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการและเลขานุการ

 คณะกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากครบวาระตามสัญญาจ้าง

 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
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7.2.3 ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

   ของคณะกรรมการ

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

 • คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจดูแลและจัดการบริษัท

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติ

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 • คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจแต่งต้ังกรรมการคนหนึ่ง

เป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธาน

กรรมการก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 • คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจแต่งต้ังประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหา

ตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ

และเลขานุการคณะกรรมการด้วย

หนาที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท

 

 • คณะกรรมการมหีน้าทีต่ามข้อบงัคบัของบรษัิท ซึง่รวมถงึ

การดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 • กําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงาน

ที่สําคัญของบริษัท รวมท้ังพิจารณาประเด็นความเสี่ยง

ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารจะสามารถ

นําวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นไปปฏิบัติ

ให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดําเนินการตามกลยุทธ์และ

นโยบายท่ีสําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน

และแผนงานบริษัท งบประมาณของบริษัท ที่กําหนด

 • จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบ

บัญชี รวมท้ังดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 • กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง

ครอบคลมุ และดแูลให้ผูบ้ริหารมีระบบ หรือกระบวนการ

ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

ระดบัสงูที่เหมาะสม เพือ่กอ่ใหเ้กดิแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้

และระยะยาว

 • ทําการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกําหนดค่าตอบแทน

ให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงาน

 • ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

 • ให้มกีารเปดิเผยขอ้มูลทีถ่กูต้อง ชัดเจน โปรง่ใส นา่เชือ่ถอื

และมีมาตรฐานสูง

 • เป็นผู้นําและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท

มีอํานาจดําเนินการ เพิ่มเติมดังน้ี

 • อํานาจอนุมัติการนําเงินไปลงทุนระยะยาวต่าง ๆ เช่น 

การลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตร หุ้นกู้ 

และใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) หรือตราสาร

ทางการเงินอื่น

 • อํานาจอนุมัติให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท

ที ่ปตท. ถอืหุ้น ในรูปแบบการให้เงนิทุน ท้ังในรูปหุน้สามัญ 

หุ้นบุริมสิทธิ การให้กู้ยืมเงิน หรือการให้การสนับสนุน

ทางการเงินในรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 • อนุมัติการก่อหนี้ของ ปตท. รวมถึงการออกตราสารหนี้

ต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้ (Debenture)

 • พิจารณางบประมาณประจําปี

 • อนุมตัจิดัหาพัสด ุรวมถงึการอนุมตัเิรื่องต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดหาพัสดุ ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

 • ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อน

ระดับพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ

เทียบเท่าขึ้นไป

 • แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

 ตามข้อบังคับบริษัทได้กําหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

แทนบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 

(1) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่  ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท 

หรือ (2) นายดอน วสันตพฤกษ์ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล 

นิติไกรพจน์ หรือ พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรรมการ

สองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

การแตงตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

 1. กรรมการของบริษัทเลือกต้ังโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี

จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน และไมเ่กนิ 15 คน และมกีรรมการ

ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู่

ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน 

ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยกรรมการ
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ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกําหนด 

ท้ังนี้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา คณะกรรมการ ปตท. 

ได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ

เพิ่มเป็นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และถือปฏิบัติต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการ

อิสระ 11 คน มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง จํานวน 2 คน 

โดยกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมี

กรรมการผูม้ีความเชี่ยวชาญ ความรูแ้ละมีประสบการณ์

ด้านบัญชีการเงิน 7 คน คือ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 

นายดนุชา พิชยนันท์ นายจุมพล ริมสาคร ศาสตราจารย์ 

ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  ดร.ไพรินทร์ ชู โชติถาวร

นายกฤษณะ บญุยะชยั และหมอ่มหลวงชโยทิต กฤดากร

 2. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการ  ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา

เปน็ผูค้ดัเลอืกและเสนอชื่อบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม

ต่อคณะกรรมการ ปตท. ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้น

ที่ตนถือ

  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด

ตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด

มากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา

เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน

  (4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในลําดับ

ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ผู้ เป็น

ประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 3. ในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปทีกุครัง้ ใหก้รรมการ

ออกจากตําแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา 

ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 

ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการ

ที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใด

จะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการ

คนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง

 4. ในกรณีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก

ถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้ง

บุคคลซึ่ งมี คุณสมบัติและไ ม่มี ลักษณะต้องห้าม

ตามข้อบังคับบริษัทเข้าเป็นกรรมการแทนในตําแหน่ง

ที่วา่งในการประชมุคณะกรรมการ ปตท. คราวถดัไปกไ็ด ้

เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งจะเหลือ

น้อยกว่า 2 เดือน โดยคณะกรรมการต้องมีคะแนนเสียง

แต่งตั้ งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการ

ที่ยงัเหลอือยู่ ทัง้นี ้บคุคลที่เขา้เป็นกรรมการแทนดังกลา่ว

จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่

ของกรรมการที่ตนแทน

 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออก

ต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง

บริษัท

 6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ง

กอ่นถงึคราวออกตามวาระ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่

สามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

คุณสมบัติของกรรมการ

 

 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ

บริษทัมหาชนจํากดั พระราชบัญญติัคณุสมบัติมาตรฐานสาํหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไข

เพิ่มเติม และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

 • ไม่เปน็กรรมการในรัฐวสิาหกจิหรอืนติบุิคคลที่รฐัวสิาหกจิ

เปน็ผู้ถอืหุ้นเกนิกว่า 3 แห่ง ทัง้นี้ นบัรวมการเป็นกรรมการ

โดยตําแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน

ในตําแหน่งกรรมการด้วย

 • กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ

ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง

คณุสมบัตแิละขอบเขตการดาํเนนิงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 • ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

 • ไมเ่ปน็ข้าราชการการเมือง เว้นแต่เปน็การดํารงตาํแหน่ง

กรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 • ไม่เปน็ผูด้าํรงตําแหน่งใดในพรรคการเมอืงหรอืเจ้าหน้าที่

ของพรรคการเมือง

 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะ

ทุจริตต่อหน้าที่

 • ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือผู้ถือหุ้นของ

นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้น (ยกเว้นกรรมการของ

รัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง

ที่มีตําแหน่ง หรือเงินเดือนประจําตําแหน่งของราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น

ของรฐั และกรรมการของรฐัวสิาหกจินัน้ถอืหุน้ไมเ่กนิกวา่

ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็น

กรรมการหรอืนติบุิคคลที่รฐัวสิาหกจิ ซึ่งตนเป็นกรรมการ

ถือหุ้นอยู่)
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

 • ไม่เปน็ผูด้าํรงตําแหน่งใดในนติบุิคคลทีร่ฐัวสิาหกจิน้ันเปน็ผูถ้อืหุน้ เวน้แตค่ณะกรรมการของรัฐวสิาหกจิน้ันมอบหมายให้ดาํรง

ตําแหน่งกรรมการหรือดํารงตําแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจน้ันเป็นผู้ถือหุ้น

 • ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน 

ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจน้ัน เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร

โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจน้ัน

 นอกจากนี้ คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 4 กําหนดเรื่องการดํารงตําแหน่งของกรรมการดังนี้

 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

 2. ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ การดํารงตําแหน่ง

กรรมการตามความในข้อ 2 นี้ จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ด้วย ทั้งนี้ การดํารงตําแหน่งกรรมการตามความในข้อ 1 

และข้อ 2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

 นอกจากนี้ กรรมการอิสระและกรรมการเฉพาะเรื่องไม่สามารถดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปีตอ่เนื่อง

 อีกทัง้ ปตท. กาํกบัดแูลใหม้ีบคุคลในบญัชีรายชือ่กรรมการทีก่ระทรวงการคลงัจดัทาํขึ้น (Director’s Pool) ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด เพ่ือเป็นไปตามกฎหมายด้วย โดย ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 กรรมการ ปตท. รวม 15 คน เป็นกรรมการ

อยู่ในบัญชีรายชื่อ Director’s Pool จํานวน 11 คน

7.3  ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอย  

  

คณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย

 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยประชุมร่วมกับสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

และผู้สอบบัญชี (บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด) ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

ของ ปตท. และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้น

ตามมาตรฐานการบัญชี ตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 สังกัด

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดําเนินการบนพื้นฐาน

ของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ําเสมอ 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งต้ังจากกรรมการ ปตท. 

ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด มีจํานวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

1. ศาสตราจารย์พิเศษ 

 ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

2.   นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการ กรรมการอิสระ

3.  นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการ กรรมการอิสระ

 โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

หมายเหตุ:

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (โดยระหว่างวันที่ 

 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีนายวิชัย อัศรัสกร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ) 

2. นายดนุชา พิชยนันท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ต้ังแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 โดยเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์

 เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (มีประสบการณ์เป็นกรรมการตรวจสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

3. นายกฤษณะ บุญยะชัย ได้รบัแตง่ตัง้เปน็กรรมการตรวจสอบ ต้ังแต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2563  โดยเป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์

 เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 1. จัดทํากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ

ตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของ ปตท. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสม

ของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

กํากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และ

กระบวนการควบคุมภายใน

 3. สอบทานให้ ปตท. มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูตอ้ง

และน่าเชื่อถือ

 4. สอบทานการดําเนินงานของ ปตท. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคําสั่ง

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ ปตท.

 5. สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี 

พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และ

ความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน

 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืมโีอกาสเกดิการทุจรติ

ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยให้

เปน็ไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

 7. เสนอข้อแนะนาํตอ่คณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง และประเมิน

ผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท.

 9. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี 

และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด

ที่เห็นว่าจําเป็น

 10. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 

ปตท. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ยกเว้นรายงาน

ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทําเป็นรายงาน

ผลการดําเนินงานประจําปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าว

ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และกระทรวงการคลัง

เพื่อทราบ

 11. ประเมินผลการดําเนินงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบญัชกีารเงนิละ 

1 ครั้ง ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ

 12. เ ปิดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรายงานประจําปีของ ปตท.

 13. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 

ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่อง

ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีด้วย

 14. กรณีที่การดําเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือ

การปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีความจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจาก

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอตอ่คณะกรรมการ ปตท. เพ่ือพิจารณาใหมี้การเชิญ

หรือดําเนินการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองด้วยค่าใช้จ่าย

ของ ปตท. ได้

 15. เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ 

และคําส่ัง ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ ปตท. 

ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงาน

ทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตังิานของ ปตท. ดาํเนนิการแก้ไข

 16. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย

ไตรมาสละ 1 ครัง้ ท้ังนี ้ตอ้งมกีารประชุมรว่มกบัผูส้อบบัญชี

โดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 17. ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการ

ร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 18. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการ 

ปตท. มอบหมาย ทั้งนี้  ต้องอยู่ในขอบเขต หน้าที่  

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 โดยเป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ

ภายใน พ.ศ. 2563

 ในปี 2563 มีการประชุม 14 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อ

คณะกรรมการ ปตท. และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและ

สายงานประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารการเงนิในการสอบทานรายงาน

ทางการเงินทุกไตรมาส 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

(2) คณะกรรมการสรรหา 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการสรรหา ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

1. นายดอน วสันตพฤกษ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

2. ศาสตราจารย์ ดร.สรุพล นิติไกรพจน์ กรรมการ กรรมการอิสระ

3. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรรมการ กรรมการอิสระ

 โดยมีเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ:

1.  นายดอน วสันตพฤกษ์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหา ต้ังแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561

2.  ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ต้ังแต่วันท่ี 25 เมษายน 2561 - 11 เมษายน 2562 และต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

  เป็นต้นไป

3.  พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ต้ังแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 แทนศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล 

  ที่ลาออก 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

     

 1.  กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปตท. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

 2.  คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เมื่อมีตําแหน่งว่างลง (จากการลาออก หรือครบวาระ) 

เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดําเนินการแต่งต้ัง โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. 

และฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลังและของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา 

ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

 3.  พิจารณาเสนอช่ือกรรมการ เพ่ือทาํหนา้ทีก่รรมการเฉพาะเร่ือง โดยพิจารณาตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง 

คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ัง

 4.  มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 5.  ประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการสรรหา และจดัใหม้กีารรายงานผลเพือ่รายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ 

และเปิดเผยในรายงานประจําปี

 6.  เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจําปี

 7.  คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

 ทั้งนี้ ได้กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ ดังนี้

 1. คณะกรรมการสรรหากําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ

ตามกฎหมาย/ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และการดาํเนนิธรุกจิของ ปตท. และกาํหนดวธิกีารเสนอรายชือ่

ผู้มีคุณสมบัติ 

   ท้ังนี้ คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ได้ระบุคุณสมบัติของ

คณะกรรมการไวว้า่ กรรมการแตล่ะคนตอ้งมาจากผูท้รงคณุวุฒหิลากหลายสาขาอาชพีทีจ่าํเปน็ในการบรหิารกจิการของ ปตท.

ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียมอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และ

ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน (Board Composition) นอกจากน้ี องค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ 

ปตท. ปจัจบุนัประกอบดว้ยดา้นบญัช/ี การเงนิ/ กฎหมาย/ เทคโนโลยสีารสนเทศ/ วศิวกรรม/ การตลาด/ การบรหิารจดัการและ

บริหารธุรกิจ การบริหารหรือกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ/ ธุรกิจระหว่างประเทศ/ เศรษฐศาสตร์/ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, Automation, Artifi cial 

Intelligence หรือ Robotics/ รัฐศาสตร์ ความมั่นคง การบริหารความเสี่ยงในวิกฤตต่าง ๆ / งานภาคประชาสังคม วิสาหกิจ

ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

 2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผลประกอบ

และนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.

 3. คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานําเสนอเพื่อพิจารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยรายชื่อบุคคล

ที่มีความเหมาะสมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้ง

กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 อีกด้วย 

 ในปี 2563 มีการประชุม 9 คร้ัง โดยกรรมการสรรหาทุกท่านที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะน้ัน เข้าร่วมประชุม และเลขานุการบริษัท 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว

(3) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นมุตัจัิดตัง้คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2544 โดยแตง่ตัง้จากกรรมการ ปตท. 

3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

1.   พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

2.  นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ กรรมการ

3.   พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรรมการ กรรมการอิสระ

 โดยมีเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ:

1.  พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562

2.  นายจุมพล ริมสาคร ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ต้ังแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561

3.  พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

 

 1.  กําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สําหรับ

กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ต่อคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2.  พจิารณาเสนอแนวทางการประเมนิผลและค่าตอบแทนประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ตอ่คณะกรรมการ 

ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

 3.  รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 4.  มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 5.  ประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และจัดใหม้กีารรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ 

ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจําปี 

 6.  เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี

 7.  คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 ในปี 2563 มีการประชุม 5 คร้ัง โดยกรรมการกําหนดค่าตอบแทนทุกท่านที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบ

ทุกคน และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 ท้ังน้ี คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนแล้ว

  

(4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

ปตท. 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

1.   นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

2.   ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการ กรรมการอิสระ

3.   ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์   กรรมการ กรรมการอิสระ

 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย ทําหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการทีดี่ และผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญก่าํกบัดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร, ผูช้ว่ยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความย่ังยืน ทําหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ:

1. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (โดยระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 

 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี)

2.  ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561 

3.   ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ต้ังแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 - 11 เมษายน 2562 และต้ังแต่วันที่ 

 1 ตุลาคม 2562 แทนนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการที่ลาออก 

 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

 1. งานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance: GRC) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

(Anti-Fraud and Corruption) การบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM) และการดูแลสังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

  • ให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาแกค่ณะกรรมการ ปตท. และฝา่ยจดัการเพื่อให้ดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี 

 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.
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สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

  • ให้ความเห็นชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทาง

 การดําเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของ ปตท. และแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งกําหนดให้ทบทวน

 เป็นประจําทุกปี

  • กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.

  • ให้คําแนะนําและคําปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกํากับการปฏิบัติ

 ตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC)

 2. กําหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอ

วาระสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 3. กําหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการกํากับดูแล สนับสนุน และติดตาม ให้มีการดําเนินงาน ด้านการรับเรื่องร้องเรียน 

การแจง้เบาะแสการทจุรติ และการไมป่ฏบัิตติามกฎหมาย กฎระเบยีบองคก์ร รวมถงึการดาํเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ่ตา้น

การทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.

 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 5. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง

 ปี 2563 มีการประชุม 9 คร้ัง โดยกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทุกท่านที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน 

และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 ทัง้นี ้คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการที่ดีไดร้ายงานผลการปฏิบตัิงานประจําปไีวใ้นรายงานของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ

ที่ดีแล้ว  

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนมุตัจัิดตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 2556 โดยแต่งตัง้จากกรรมการ 

ปตท. อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ ท้ังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน 

ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

1.  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

2.  ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการอิสระ

3.  นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ กรรมการ

4.  นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการ กรรมการ

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

ทําหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ:

1. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 แทนนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 

 ที่ลาออก (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสื่งองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563)

2.  ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 และเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง

 เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

3.  นายจุมพล ริมสาคร ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562  

4.  นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
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 ในปี 2563 ได้มีการทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบ 

เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องการพิจารณากล่ันกรองและให้ข้อคิดเห็น

วาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงนโยบายและแผนแม่บท

การจัดการนวัตกรรมของ ปตท. ดังนี้

 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงองคกร

 

 1. กําหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบรหิารความเสี่ยง

องค์กร และกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขององค์กร

 2. กํ า กั บ ดู แ ล  แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น

ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหาร

จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ

เปา้หมายทางธรุกิจ รวมถึงสภาวการณท์ีเ่ปลี่ยนแปลงไป

 3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล 

ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจ

และบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk 

Management Committee: CPRC – ระดับจัดการ) 

เพื่อนําไปดําเนินการ

 4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมท้ัง

แนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา 

(Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการจดัการบรหิาร

ความเสี่ยงองค์กรให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง

 5. พจิารณารายงานผลการบรหิารจดัการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และให้ข้อคิดเห็นในแผนการดําเนินการเพื่อขยายผล

เชิงบวก หรือลด/ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แก่  CPRC เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 6. สนับสนุนการดําเนินงานของ Chief Risk Offi cer (CRO) 

และ Chief Stakeholder Offi cer (CSO) ให้บรรลเุปา้หมาย

ของการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการบริหารผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

 7. รายงานผลการดาํเนนิงานเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง

องค์กรและการบริหาจัดการผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย

ตอ่คณะกรรมการ ปตท. เพ่ือทราบ อย่างนอ้ยไตรมาสละ 

1 คร้ัง และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สําคัญ 

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียของ 

ปตท. อย่างมีนัยสําคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ 

ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

 8. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับ

สัญญาที่ต้องนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติ 

ที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและมีความเสี่ยงที่อาจส่ง

ผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้

สว่นเสยีของ ปตท. อย่างมนัียสาํคัญตามที่คณะกรรมการ

จัดการของ ปตท. เห็นชอบ

 9. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับ

การลงทุน ดังนี้

  • โครงการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น

ร้อยละ 100 ที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 5,000 

ล้านบาท และต้องนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. 

เป็นผู้อนุมัติ

  • การลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 

100 ทีไ่มไ่ด้เปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 

5,000 ล้านบาท ที่ต้องนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. 

ให้ความเห็นชอบก่อนผู้แทน ปตท. ออกเสียง

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท

  • การลงทนุทีม่คีวามเสี่ยงทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อ ปตท. 

หรอือาจมผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวนไดส้ว่นเสยีของ ปตท. 

อย่างมีนัยสําคัญตามท่ีคณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

เห็นชอบ

 10. กําหนดและทบทวนนโยบายการจดัการนวตักรรมองคก์ร

 11. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล 

แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมระยะยาวและประจําปี 

เพื่อนําไปดําเนินการ

 12. กํากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดําเนินงาน

ตามนโยบายและแผนแมบ่ทการจดัการนวตักรรมเพือ่ให้

แผนปฏิบัติการประจําปีบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กําหนด

 13. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับด้านความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ ปตท. เพ่ือทราบ 

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

 14. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง

 15. ปฏบัิตหินา้ทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 สาํหรับการสอบทานระบบบรหิารความเสี่ยงองค์กร ยงัคงเป็น

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายใน 

 โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

มีการประชุม 10 คร้ัง โดยกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กรท้ังหมด

ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม และรองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้รายงาน

ผลการปฏบัิตงิานประจําปไีวใ้นรายงานของคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงองค์กรแล้ว
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7.4  ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหาร 

 

7.4.1 รายชื่อผูบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 (โครงสร้างการจัดการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (Organization Chart) ได้รายงานใน “หัวข้อ 7.1 โครงสร้างการกํากับดูแล

กิจการ” แล้ว)

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง

1. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์1/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ

3. นายกฤษณ์ อิ่มแสง2/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย

4. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม  

5. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

6. นางอรวดี โพธิสาโร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร

7. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล3/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความย่ังยืน

8. นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์

9. นางสาวเพียงพนอ บุญกลํ่า รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย 

10. นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

11. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ4/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย

12. นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

13. นายนพดล ป่ินสุภา5/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล

14. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล6/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งผู้จัดการใหญ่ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กลุ่มงานโครงการผลิต บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

15. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

16. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

17. นายชวลิต ทิพพาวนิช7/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง

18. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

19. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ8/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)  

20. นายยงยศ ครองพาณิชย์9/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร 

21. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร   

22. นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล10/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี

หมายเหตุ:  

รายชื่อ 1 - 5 คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซึ่งครบวาระตามสัญญาจ้าง 

2/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 แทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ซึ่งไปดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

3/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 แทนนายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ซึ่งเกษียณอายุ

4/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 แทนนายกฤษณ์ อิ่มแสง ซึ่งไปดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย

5/  แต่งต้ังเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แทนนายวรวัฒน์ พิทยศิริ ซึ่งไปดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment 

 ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

6/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 แทนนายพงศธร ทวีสิน ซึ่งเกษียณอายุ

7/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แทนนายนพดล ป่ินสุภา ซึ่งไปดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล

8/ แต่งต้ังเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แทนนายชวลิต ทิพพาวนิช ซึ่งไปดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment 

 ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

9/ ย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ณ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีผลต้ังแต่วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 เป็นต้นไป

10/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 แทนนายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ ซึ่งเกษียณอายุ

ผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งใหม/ เปลี่ยนแปลงช่ือตําแหนงในเดือนมกราคม 2564 ดังน้ี

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง

1. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร 

เปลี่ยนแปลงชื่อตําแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นโยบายบัญชีและภาษีองค์กร มีผลต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

2. นางชนมาศ ศาสนนันทน์ ผู้บริหารจากบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

มาปฏิบัติงาน Secondment ปตท. ในตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร (มีผลต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 

แทนนายยงยศ ครองพาณิชย์)
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการผูจัดการใหญ)

 

 ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอํานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต

และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึง

เรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

 • ดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท

 • บรรจุ แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย เลือ่น ลด ตดัเงนิเดอืน หรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนัิย พนกังานและลูกจา้ง ตลอดจนให้พนกังาน

และลูกจ้างออกจากตําแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 • ดําเนินการให้มีการจัดทําและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ

เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 

3 เดือน

 • ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

 คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอํานาจ 

ดังต่อไปนี้

 • เป็นผูม้ีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถปุระสงค์ ขอ้บังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่และมติที่ประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ

 • เป็นผูม้อีาํนาจในการบงัคบับญัชา ตดิตอ่ สัง่การ ดาํเนนิการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนติกิรรม สญัญา เอกสารคาํสัง่หนงัสอืแจง้

หรือหนงัสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอํานาจกระทําการใด ๆ ที่จําเป็น

และสมควร เพื่อให้การดําเนินการข้างต้นสําเร็จลุล่วงไป

 • เป็นผู้มีอํานาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่งรวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน

หรอืคา่จา้ง ลงโทษทางวนิยั ตลอดจนใหอ้อกจากตาํแหนง่ตามระเบยีบ ขอ้กาํหนดหรอืคาํสัง่ทีค่ณะกรรมการของบรษิทักาํหนด 

แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจ้าง และออก

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

 • ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง 

และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจดังกล่าว และ/หรือ

ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกําหนดไว้

 ทัง้นี ้การใชอ้าํนาจของกรรมการผูจ้ดัการใหญด่งักลา่วข้างต้นไม่สามารถกระทําได้ หากกรรมการผูจ้ดัการใหญม่ีสว่นได้สว่นเสีย 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทในการใช้อํานาจดังกล่าว โดยในปี 2563 ไม่มีการดําเนินการใด ๆ 

ที่นอกเหนือขอบเขตอํานาจดังกล่าว
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการจัดการของ ปตท.  

 

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC) 

เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการ ปตท. ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยผู้บริหาร 14 ตําแหน่ง ดังนี้

ช่ือตําแหนง ตําแหนง

 1.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการ

 2.   ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ กรรมการ

 3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย กรรมการ

 4. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม กรรมการ

 5.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กรรมการ

 6. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรรมการ

 7. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ

 8. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย กรรมการ

 9. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล กรรมการ

 10. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความย่ังยืน กรรมการ

 11. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย กรรมการ

 12. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ กรรมการ

 13. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร กรรมการและเลขานุการ

 14. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะกรรมการจัดการฯ มีกําหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยในปี 2563 มีการประชุมรวม 49 คร้ัง (นัดปกติ 47 ครั้ง 

และนัดพิเศษ 2 ครั้ง) 

 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการของ ปตท.

 ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญ

ต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการดําเนินงานในระยะยาว ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรร

ทรัพยากรให้กับ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น รวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดระบบการทํางานของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ให้เป็นไป

ในแนวทางเดียวกัน ให้รวมถึงการให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ ผลักดัน และส่งเสริมการดําเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

 • การกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของกลุ่ม ปตท.

 • การกําหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กรและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตลอดจนผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจ

และกลุ่ม ปตท. โดยรวม

 • การกําหนดทิศทางการกํากับดูแลธรรมาภิบาลและการบูรณาการ Governance Risk และ Compliance ของกลุ่ม ปตท.

 • การพิจารณากล่ันกรองถึงโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อการลงทุนและการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Capital Allocation Structure)

 • การพิจารณากล่ันกรองการบริหารการลงทุนของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Portfolio Management)

 • การพิจารณากล่ันกรองและติดตามการขยายการลงทุนในต่างประเทศของกลุ่ม ปตท.
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 • การกําหนดนโยบาย/ การตัดสินใจด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนา 

ผู้บรหิารของกลุม่ ปตท. ตัง้แตร่ะดบั 14 ขึน้ไป ใหเ้ปน็ระบบ

และมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจของกลุ่ม ปตท. 

ในอนาคต (Leadership Affl iliation & Alignment Program)

 • การพิจารณากล่ันกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับ

มาตรฐาน/ การสร้างกลไกการบริหารจัดการองค์กร 

ระบบทรัพยากรบุคคล รวมท้ังกระบวนการธุรกิจและ

โครงสร้างองค์กรใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อก้าวไปสู่

องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน

 • การพิจารณา กลั่นกรอง กําหนดนโยบายและหลักการ

การกํากับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) 

รวมท้ังผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทาง

ที่กําหนดไว้ 

 • การจัดลาํดบัความสําคญัในการจัดสรรทรัพยากรบุคคล

และการเงินให้แก่ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น

 • การหาข้อยุติร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งที่สําคัญระหว่าง

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้น และกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลาย และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม

 • การตดิตามความคบืหน้าและผลการดําเนนิงานของกลุ่ม 

ปตท. เทียบกับเป้าหมายที่กําหนด (PA & KPIs)

 • การพิจารณากล่ันกรองการบริหารความเส่ียงในการดําเนิน

ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.

 • การกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการ ปตท.

 • การจัดลําดับความสําคัญของผลการตัดสินใจของ

คณะกรรมการ ปตท. เพื่อนําไปสู่การดําเนินการอย่าง

มีประสิทธิผล

 • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน 

เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 

 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

 นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามข้างตน้ เพื่อให้

การบริหารจัดการกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถผลักดันกลยุทธ์และการดําเนินธุรกิจภายในกลุ่ม 

ให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้ ปตท. ได้มีจัดแบ่งกลุ่มของ

คณะกรรมการเป็น 3 ประเภทหลัก ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการผลักดันกลยุทธองคกร 

 (Strategy Committees) ประกอบด้วย 

 1.1 คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Management Committee: PTTGMC)

 1.2 คณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTT Management 

Committee: PTTMC) (ที่กล่าวข้างต้น)

 1.3 คณะกรรมการจัดการกลุ่มย่อย ปตท. (Minor PTT 

Group Management Committee: Minor PTTGMC)

 

2. คณะกรรมการประสานและตัดสินใจระหวางธุรกิจ 

 (Coordination Committees) ประกอบด้วย

 2.1 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (Upstream & 

Gas Business Group Alignment & Coordination 

Management Committee: UAC)

 2.2 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมข้ันปลาย (Downstream Business Group 

Alignment & Coordination Committee: DAC)

 2.3. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือกลุ่มเทคโนโลยี

และวิศวกรรม (Technology and Engineering Group 

Alignment & Coordination Management Committee: 

TEAC)

 2.4 คณะกรรมการเทคโนโลยีกลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Technology Committee: PTTGTC)

 2.5 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือการดําเนินธุรกิจ

อย่างยั่งยืนกลุ่ม ปตท. (Sustainability Alignment 

Committee: SAC)

 2.6 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas 

Business Strategic Alignment Committee: GBSC)

 2.7 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลาย (Downstream Petroleum Business Group 

Strategic Alignment Committee: DBSC)

 2.8 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธรุกจิการค้าระหว่างประเทศ 

(Trading Business Strategic Alignment Committee: 

TBSC)

     2.9 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง หน่วยธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ (Trading Risk Management Committee: 

TRMC)

3. คณะกรรมการบริหารองคกร 

 (Support Committees) ประกอบด้วย

 3.1 คณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง 

(Corporate Plan and Risk Management Committee: 

CPRC)

 3.2 คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยงและการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบยีบองค์กร (Governance Risk and Compliance 

Management Committee: GRCMC)

 3.3 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง ก ลุ่ ม

ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Group 

A l i gnment  &  Coord ina t i on  Management 

Committee: HRAC)
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 3.4 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มการเงิน

และบัญชี (Finance & Accounting Group Alignment 

& Coordination Management Committee: FAAC)

 3.5 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือด้านค่านิยม

และจัดการความรู้กลุม่ ปตท. (PTT Group Core Values 

& KM Alignment Committee) 

 3.6 คณะกรรมการบริหารจัดการด้านการตรวจสอบภายใน

กลุ่ม ปตท. (PTT Group Internal Audit Management 

Committee)

 3.7 คณะกรรมการดิจิทัลกลุ่ม ปตท. (PTT Group Digital 

Steering Committee)

 3.8 คณะกรรมการนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์

ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Policy & 

Strategic Sourcing Committee)

 3.9 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. (PTT 

Group Sustainability Management Committee: 

GSMC)

 3.10 คณะกรรมการกํากับดูแลแบรนด์บริษัทกลุ่ม ปตท. 

(PTT Group Brand Equity Optimization Committee) 

 3.11 คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารและพัฒนาการ

ปฏิบัติการกลุ่ม ปตท. สู่ความเป็นเลิศ (PTT Group 

Operational Excellence Steering Committee: 

OpEx SteerCo.)

 3.12 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีกลุ่ม ปตท. 

(PTT Group Corporate Governance Committee)

 3.13 คณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่ม 

ปตท. (PTT Group CSR Committee)

 3.14 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจ

เพื่อสังคม (Social Enterprise Committee)

 3.15 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

ของกลุม่ ปตท. (Internaltional Business Development 

Committee: IBDC)

 3.16 คณะกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ (Information Security Management 

System Committee: ISMSC)

 3.17 คณะกรรมการจัดการนวัตกรรม ปตท. (PTT Innovation 

Management Committee: PTT IMC) 

การสืบทอดตําแหนงสําหรับผูบริหาร

 เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การสรรหา

และแต่งตั้งตําแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องเป็นไป

ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี 

และดําเนินกระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยคณะกรรมการ 

ปตท. แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวน 5 คน 

ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทําหน้าที่

สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ที่เหมาะสมสําหรับเป็นผู้บริหาร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. 

ยกเวน้เปน็ผู้บรหิารซึง่เปน็กรรมการโดยตาํแหนง่ และมอีายไุมเ่กนิ 

58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหา

ผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วให้เสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณาแต่งตั้ง 

โดยต้องดําเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัทีผู่บ้รหิารเดมิ

พ้นจากตําแหน่ง สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี 

ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจาก

ครบกําหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ไม่ตอ้งดําเนนิการกระบวนการ

สรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ ซึ่งในปี 2562 

คณะกรรมการ ปตท. ได้ดาํเนนิการกระบวนการสรรหากรรมการ

ผู้จัดการใหญ่คนใหม่เพื่อทําหน้าที่แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 

ซึ่งครบวาระตามสัญญาจ้างในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ตาม

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้ มีผู้สนใจสมัครจํานวน 6 คน โดยเป็นผู้บริหาร

กลุ่ม ปตท. 6 คน ซ่ึงกระบวนการสรรหาดําเนินการด้วยความโปร่งใส

ภายใต้แนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ตามมาตรา 8 วรรค 3 

แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ซึ่งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ได้พิจารณา

คัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. ทั้งนี้ 

เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการ ปตท. ไดม้มีตเิห็นชอบ

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เสนอ

และแต่งตั้งนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ให้ดํารงตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่ 

ต่อจากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร โดยเข้ารับตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 

13 พฤษภาคม 2563 และมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี นับจาก

วันที่ได้รับการแต่งต้ัง  

 ปตท. ได้ดําเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้มีผู้บริหารขององค์กรเป็นหนึ่งในผู้มีคุณสมบัติที่พร้อม 

เพือ่ทดแทนผูบ้รหิารระดบัสงูทีจ่ะเกษยีณอายใุนอกี 3 - 5 ปขีา้งหนา้ 

โดยตัง้แตป่ ี2550 เปน็ตน้มา ปตท. มีระบบ “การพฒันาผูบ้ริหาร

ระดับสูง (Group Leadership Development Program: GLDP)” 

เพื่อเป็นการวาง Succession Plan สําหรับเตรียมบุคลากร

ให้มีความพร้อมขึ้นดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีตําแหน่งว่าง

ของกลุ่ม ปตท. ได้แก่ ตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
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 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(CEO and President)

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า (Senior 

Executive Vice President: SEVP)

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า (Executive 

Vice President: EVP)

 • ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า (Vice President: VP)

 โดยมีกลไกการบริหาร ดังนี้

 • คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Management Committee: PTTGMC)

 • คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. - Minor (PTT Group 

Management Committee-Minor: PTTGMC-Minor)

 • คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากร

บุคคล (Human Resources Group Alignment & 

Coordination Management Committee: HRAC)

 • คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) (Human Resources Management 

Committee: HRMC)

 • คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate 

Human Resources Committee: HRC)

ผลการดําเนินการ ป 2563

 • การเตรียม SEVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ 

EVP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.)  

  • จํานวน Pool Member 43 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

   2563)

  • Pool Member ได้รับการแต่งต้ังให้ขึ้นดํารงตําแหน่ง 

   รวม 40 ราย (ปี 2551 - 2563)

 • การเตรียม EVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ 

VP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.)  

  • จาํนวน Pool Member 117 ราย (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

   2563)

  • Pool Member ได้รับการแต่งต้ังให้ขึ้นดํารงตําแหน่ง 

   78 ราย (ปี 2552 - 2563)

 • การเตรียม VP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ 

ผจ.ส่วน ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (ปตท.)

  • จาํนวน Pool Member 139 ราย (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

   2563)

  • Pool Member ได้รับการแต่งต้ังให้ขึ้นดํารงตําแหน่ง 

   รวม 240 ราย (ปี 2552 - 2563)

ขอพิพาทดานแรงงาน

 ปตท. ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสําคัญในระยะเวลา 

3 ปีที่ผ่านมา

 

7.4.2 นโยบายการจายคาตอบแทนผูบริหาร 

  

คาตอบแทนผูบริหาร   

 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์

ทีค่ณะกรรมการ ปตท. กาํหนด ซึง่เชือ่มโยงกบัผลการดาํเนนิงาน

ของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance 

Agreement: PA) กําหนดโดยกระทรวงการคลังซ่ึงประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และผูบ้ริหารทกุระดบัรว่มกนั

กาํหนดตัวชีว้ดัและต้ังค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: 

KPIs) เก่ียวกบัผลปฏิบติังานตามวตัถปุระสงคใ์นแตล่ะป ีและผล

ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาว ซึ่งตัวชี้วัด

ดังกล่าวครอบคลุมตามมุมมอง Balance Scorecard ได้แก่ 

มุมมองทางการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการ

ภายใน มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านผลิตภัณฑ์ 

และมุมมองด้านบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ

และนําไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารทุกระดับ 

 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึง

ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ตลอดจน

แนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นนําประเภทเดียวกัน

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งอัตรา

การขึ้นเงินเดือนและอัตราการจ่ายโบนัสประจําปีจะสอดคล้อง

กบัผลการประเมนิ คะแนน KPIs และผลการปฏบัิตงิานในปัจจบุนั 

(ระยะส้ัน) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในระยะยาวของ 

ปตท. อันเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม/

ขีดความสามารถให้กับองค์กรในระยะยาว โดยมีการนําเสนอ

หลักการและจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ 

ปตท. เพ่ือพิจารณาและอนุมัติ ท้ังน้ี ปัจจัยท่ีสําคัญในการพิจารณา

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน ไดแ้ก ่(1) ผลการดาํเนนิงานของ ปตท. 

(2) ผลดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ(3) ความสามารถในการบริหาร

จัดการและภาวะผู้นํา

 จํานวนผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. มีจํานวน 5 ราย

ตามตําแหน่ง ได้แก่ ตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ

ปโิตรเลยีมข้ันตน้และก๊าซธรรมชาต ิประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิาร

กลุม่ธรุกิจปโิตรเลียมขัน้ปลาย ประธานเจ้าหนา้ทีเ่ทคโนโลยีและ

วศิวกรรม และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารการเงนิ ซึง่ไม่รวมผูบ้รหิาร

ระดับสูงที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น และผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ที่มาปฏิบัติงานที่ ปตท. 

โดยจะได้รับค่าตอบแทนจาก ปตท. ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

คาตอบแทนรวมของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ป 2563

 หน่วย: บาท

คาตอบแทน

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ

ป 2563

จํานวนเงิน

ค่าตอบแทนรวม 30,772,423

โบนัส 7,939,778

รวม 38,712,201

หมายเหตุ: 

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในส่วนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมค่าตอบแทน

ที ่ ปตท. จ่ายให้เนือ่งจากปฏบัิตงิานเพิ่มเตมิ ได้แก ่การเป็นประธานกรรมการ และ/หรอืกรรมการ บรษัิทในกลุ่ม ปตท. ตามที่ไดร้บัมอบหมาย โดยประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ดําเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียบร้อยแล้ว

คาตอบแทนรวมของผูบริหาร ปตท. ตามนิยาม ก.ล.ต. (จํานวน 4 ราย) ป  2563 

 หน่วย: บาท

คาตอบแทน

ป 2563

ผูบริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.)

จํานวนรายตามตําแหนง จํานวนเงิน

เงินเดือนรวม 4 31,623,762

โบนัสรวม 4    14,357,096

รวม 45,980,858

คาตอบแทนรวมของผูบริหาร ปตท. ตามนิยาม ก.ล.ต. (จํานวน 5 ราย) ป 2560 - 2563 

 หน่วย: บาท

คาตอบแทน

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

จํานวน

รายตาม

ตําแหนง

จํานวนเงิน

จํานวน

รายตาม

ตําแหนง

จํานวนเงิน

จํานวน

รายตาม

ตําแหนง

จํานวนเงิน

จํานวน

รายตาม

ตําแหนง

จํานวนเงิน

เงินเดือนรวม 5 59,587,470 5 62,930,910 5 60,436,160 5 62,396,185

โบนัสรวม 5 22,880,880 5 24,672,468 5 24,474,078 5 22,296,874

รวม 82,468,350 87,603,378 84,910,238 84,693,059
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

คาตอบแทนกรรมการของผูบริหาร 5 รายแรกของ ปตท. ตามนยิาม ก.ล.ต. ท่ีไดรบัจากการเปนประธานกรรมการและกรรมการ 

บริษัทในกลุม ปตท. ป 2563  

 หน่วย: บาท

คาตอบแทน

ป 2563

จํานวนรายตามตําแหนง จํานวนเงิน

ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน 5 14,202,084.34

โบนัส 5 14,951,245.29

รวม 29,153,329.63

หมายเหตุ: 

ค่าตอบแทนกรรมการของผู้บริหาร 5 รายแรก (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในการทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการ และ/หรือ

กรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยค่าตอบแทนกรรมการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ดําเนินการ
ตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียบร้อยแล้ว

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหารของ ปตท. ป 2560 - 2563

 หน่วย: บาท

คาตอบแทน

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

จํานวน

รายตาม

ตําแหนง

จํานวนเงิน

จํานวน

รายตาม

ตําแหนง

จํานวนเงิน

จํานวน

รายตาม

ตําแหนง

จํานวนเงิน

จํานวน

รายตาม

ตําแหนง

จํานวนเงิน

เงินสมทบ

กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ

4 3,632,300.50 4 3,708,690.50 4 3,836,735.80 4 5,460,684.00

 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

 ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ 

 1) การถูกพพิากษาวา่กระทาํผดิทางอาญา ยกเวน้ที่เปน็ความผดิอันเกดิจากการฝา่ฝืนกฎจราจร ความผดิลหุโทษ หรอืความผดิ

ในทํานองเดียวกัน 

 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

 3) การเป็นผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมในบริษทั หรือหา้งหุ้นสว่นที่ถกูพิพากษาให้เปน็บคุคลล้มละลาย หรือถูกพิทกัษ์ทรพัย์ 



250
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

7.5  ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน  

 บุคลากรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจ โดย ปตท. มีความเชื่อม่ันว่า การเจริญเติบโต

ขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังน้ัน ปตท. จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและระบบการบริหาร

ทรพัยากรบุคคลให้มีความทนัสมยั เทียบไดใ้นระดบัสากลและสอดคล้องกบัเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลง เพือ่ทีจ่ะเสริมสรา้งและพฒันา

ให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงาน

เปน็กลไกหลกัในการพฒันา ปตท. ใหก้า้วไปสูก่ารเปน็องค์กรแหง่ความยัง่ยนื (Sustainability Organization) เพือ่เพิ่มขดีความสามารถ

ในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่สร้างความม่ันคงทางพลังงานให้แก่ประเทศชาติ

จํานวนบุคลากรและคาตอบแทนบุคลากร   

 จํานวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทในกลุ่ม ปตท.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 

3,506 คน และ ทั้งนี้ ปตท. ยังคงดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังคนให้สอดคล้องต่อการดําเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวน

ของสภาวะเศรษฐกจิ โดยใหค้วามสาํคญักับการจดัสรรทรพัยากรในจดุทีก่อ่ให้เกดิมูลคา่เพิ่มหรอืมคีวามจาํเปน็ตอ่เนื่องจากการลงทนุ 

 จํานวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2560 - 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

หน่วย: คน

กลุมธุรกิจ

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท.

 1. ก๊าซธรรมชาติ 1,281 - 1,393 - 1,417 - 1,440 -

 2.  น้ํามัน 1,486 - -3/ - - - - -

 3. ปิโตรเคมีและการกล่ัน 100 - 144 - 124 - 141 -

 4.  กลุ่มเทคโนโลยี

  และวิศวกรรม

507 - 380 - 394 - 429 -

 5. สนับสนุนและปฏิบัติงาน

  ในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น

1,084
1/

239
2/

1,144
1/

654
2/

1,167
1/

476
2/

1,1171/ 3792/

 6. บริษัทย่อย 

  และกิจการร่วมค้า 

- 25,036 - 25,959 - 27,511 - 29,042

รวม 4,458 25,275 3,061 26,613 3,102 27,987 3,127 29,421

หมายเหตุ: 

1/  ไม่รวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ

2/  พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ

3/  วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจนํ้ามัน (ธกน.) แยกออกไปเป็นบริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

คาตอบแทนแกบุคลากร (ไมรวมกรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูง) ป 2560 - 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

 หน่วย: บาท

คาตอบแทน ป 2560 ป 2561

1/

ป 2562 ป 2563

เงินเดือนรวม  4,282,921,717.48 4,104,427,784.01 3,855,819,435.99 3,966,160,901.90

โบนัสรวม 2,115,503,048.90 1,980,862,083.68  1,915,330,097.81 1,628,293,859.46

เงินสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ

506,518,662.19 489,326,712.01    464,877,921.50 477,524,458.33

อื่น ๆ (ถ้ามี) 3,778,463,866.70 3,286,987,468.56 3,629,328,277.20 2,077,146,865.96

รวม 10,683,407,295.27 9,861,604,048.26 9,865,355,732.50 8,149,126,085.65

หมายเหตุ: 

1/  ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจนํ้ามัน (ธกน.) แยกออกไปเป็นบริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ดังนั้น ค่าตอบแทน

 บุคลากรธุรกิจน้ํามัน (ธกน.) สําหรับปี 2561 จะมีช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายนเท่านั้น

 ปตท. กําหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัททั้งในระยะส้ันและระยะยาวผ่านการบริหาร

ผลการดําเนินงาน (Performance Management) ซึ่งเป็นกระบวนการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อผลักดันให้

ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และสอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพ

รฐัวิสาหกิจ โดยมุง่เน้นการเช่ือมโยงเป้าหมายผลการดําเนินงานในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบคุคลให้เปน็ไปในทิศทาง

เดียวกนั และสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธข์อง ปตท. เพือ่ผลกัดันให้ผลการดาํเนินงานเปน็ไปตามเปา้หมายตามแผนธรุกิจของ ปตท. 

 ปตท. กาํหนดใหม้กีารพจิารณาขึน้เงนิเดอืนพนกังานตามผลการดาํเนนิงานรายบคุคลปลีะ 1 ครัง้ โดยไดน้าํตวัชี้วดัผลการดาํเนนิงาน

ที่สําคัญ (Key Performance Indicators: KPIs) มาใช้ในการบริหาร ประเมินผลการดําเนินงานรายบุคคล และการพิจารณา

ค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) และตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานระดับธุรกิจ/ ระดับปฏิบัติการ/ ระดับบุคคล (Functional KPI) ซึ่งการกําหนด KPIs รายบุคคล ต้องเชื่อมโยงกับ

มุมมองตาม Balance Score Card ทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองทางการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน 

และมมุมองด้านการเรียนรู้และพฒันา โดย ปตท. ไดเ้พิม่เติมมมุมองที่สาํคญัอีก 2 มมุมอง ได้แก ่มมุมองด้านผลิตภณัฑ ์และมมุมอง

ด้านบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ที่จะดําเนินการในระยะยาว 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างย่ังยืน นอกจากนี้ ปตท. ยังกําหนดให้มี Variable Bonus ซึ่งสอดคล้องตามผลการประเมิน KPIs 

สําหรับผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในตําแหน่งบังคับบัญชา เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีน้ัน ๆ 

 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 ปจัจบุนัมพีนักงาน ปตท. ทีเ่ขา้รว่มกองทุนสาํรองเลีย้งชพี พนกังานบรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัรว่มทนุ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 

(“กองทุนฯ”) จํานวน 3,462 ราย จากจํานวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมท้ังหมด 3,482 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.43 บริหารจัดการ

กองทุนฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด 

ซึ่งท้ัง 2 บริษัทจัดการ มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

 กองทุนฯ ได้ดําเนินการส่งเสริมการลงทุนโดยคํานึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, 

and Governance: “ESG”) ร่วมกับบริษัทจัดการ กําหนดนโยบาย และมอบหมายให้ผู้จัดการกองทุน ลงทุนในองค์กรที่มีความใส่ใจ

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อย่างรอบด้าน ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และโลก และยังมีการกําหนดเกณฑ์

ดา้นบรรษทัภบิาลในการคัดเลอืกหลกัทรพัยท์ีจ่ะเข้ามาอยูใ่นกลุ่มหลกัทรพัยท์ีจ่ะทาํการลงทุน เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ากองทุนฯ ลงทนุในกจิการ

ที่ดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนยังได้กําหนดให้ผู้จัดการกองทุน

จัดแสดงรายงานหลักทรัพย์ที่ได้ลงทุนอยู่ปัจจุบัน โดยทําการเปรียบเทียบกับรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืน SETTHSI 

(Thailand Sustainability Investment) ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงสัดส่วนของหลักทรัพย์เทียบกับรายชื่อ

หุ้นยั่งยืนในทุกครั้งที่มีการรายงานผลการดําเนินงานกองทุน
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

คาตอบแทนอ่ืน ๆ

 ปตท. ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจาก

เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้กับ

ผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 

การดาํรงชพี ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้ตลอดจนเทยีบไดก้บัมาตรฐาน

ของกลุม่บริษทัในธรุกิจชัน้นาํประเภทเดียวกนั และสอดคล้องกบั

ผลประกอบการของ ปตท. ท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยได้มี

การปรบัปรงุและทบทวนอยา่งต่อเนื่อง นอกจากนี ้เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของพนักงานแต่ละบุคคล ปตท. มีนโยบาย

สวัสดิการทางเลือกและสวัสดิการทดแทน (Flexible Benefi t) 

ที่ให้สิทธิ์พนักงานในการเลือกรับหรือสละสิทธิ์ไม่รับสวัสดิการ

ทางเลอืก แตเ่ลอืกเปลีย่นแปลงเปน็สวสัดกิารทดแทน ซึง่พนกังาน

สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสวัสดิการทางเลือกเป็นสวัสดิการ

ทดแทนได้ปีละ 1 คร้ัง ตามระยะเวลา เงื่อนไขและรายละเอียด

ที่ ปตท. กําหนด โดยสวัสดิการทางเลือกและสวัสดิการทดแทน

จะตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมอนัดี 

และ ปตท. จะไม่กําหนดสวัสดิการที่มีความจําเป็นขั้นพื้นฐาน

ต่อการดํารงชีวิต และการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็น

สวัสดิการทางเลือก รวมท้ังมีการปรับเพิ่มอัตราสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพและเพิ่มทางเลือกในการสะสมเงินเข้ากองทุน

ของพนักงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีการวางแผน

ทางการเงิน เพื่อให้มีเงินออมที่เพียงพอหลังจากเกษียณอายุ

การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากร

บุคคล

 เพื่อให้องค์กรพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน 

ปตท. ยังคงพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของบคุลากรใหไ้ดใ้ช้

ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อนําพาให้องค์กร

บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการมีโอกาส

กา้วหน้าในหนา้ทีก่ารงาน และเติบโตไปพรอ้ม ๆ  กับความสาํเรจ็

ขององค์กรด้วย

 ปตท. ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับร่วมกัน

กาํหนดแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางและเปา้หมายขององคก์ร 

ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมาย

เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. 

และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมท้ังสายงานสนับสนุน

มาร่วมประชุมหารือและกาํหนดวิสยัทศัน์และทิศทางขององค์กร

ร่วมกัน และถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่หน่วยงานภายใน

สายงานต่าง ๆ จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และแผนการใช้

งบประมาณที่มคีวามสอดคล้องในทศิทางเดยีวกัน พนกังาน ปตท. 

ทุกระดับได้กําหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key Performance 

Indicators: KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมาตามลําดับเป็นรายบุคคล 

ต้ังแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน ลงมาจนถึงพนักงาน ทั้งนี้  

วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่พนักงานกําหนดนั้นจะใช้เป็นกรอบ

การปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถสะท้อนความแตกต่าง

ของผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้

 ปตท. ได้นําแนวทางในการบริหารสายอาชีพ (Career 

Management) มาใชเ้พือ่เตรยีมความพรอ้ม และสง่เสรมิพนกังาน

ทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ให้เป็นไป

ตามรูปแบบ (Model) ที่องค์กรกําหนดขึ้น เพื่อรองรับภารกิจ 

และสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เป็นกรอบ

และแนวทางหลกัของการบรหิารและพฒันาพนกังานในทกุระดบั 

การกาํหนดสายอาชพีของ ปตท. ขึน้อยูก่บัทศิทางการดาํเนนิธรุกจิ

ที่มุ่งสร้างให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยแบ่ง

การดําเนินงานเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง และกลุ่ม

พนักงาน ที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี

กระบวนการคัดเลือก ประเมินศักยภาพ และจัดทําแผนพัฒนา

รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) อย่างเป็น

ระบบ โดย

 • กลุ่มผูบ้รหิารระดบัสงู (ระดบัเทยีบเทา่ผู้จดัการฝา่ยขึน้ไป) 

เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม ปตท. (Group 

Leader Development) เพือ่รองรบัความตอ้งการผูบ้รหิาร

ระดับสูง ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีคณะผู้บริหาร

ระดบั CEO ของกลุม่ ปตท. เรยีกวา่ คณะกรรมการจดัการ

กลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee: 

PTTGMC) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนด

ทิศทางและนโยบายการดําเนินงานในเรื่องการบริหาร

สายอาชีพกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ

บริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากรบุคคล (Human 

Resources Group Alignment & Coordination 

Management Committee: HRAC) มีหนา้ทีใ่หค้าํปรึกษา

และข้อเสนอแนะให้แก่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร ในการตัดสินใจ

ประเด็นความร่วมมือที่สําคัญต่อกลยุทธ์และทิศทาง

ในการกํากับดูแลด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม ปตท. 

ให้สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่ม ปตท. 

 • กลุ่มพนักงาน (ระดับผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่าลงมา) 

เป็นการบริหารและพัฒนาพนักงานตามความจําเป็น

ของการดําเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่ม เพื่อรองรับ

ทิศทางการดําเนินธุรกิจในอนาคต สําหรับ ปตท. 

ไดก้าํหนดให้จดัตัง้คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล 

(Corporate Human Resources Committee: HRC) มหีนา้ที่

ความรับผิดชอบในการส่งเสริมผลักดันและควบคุม
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ติดตามการดําเนินงานในเรื่องการบริหารสายอาชีพ

กลุ่มพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกลุ่มที่ปรึกษา

ประจําสายอาชีพ (Career Counseling Team: CCT) 

รวม 16 สายอาชพี มหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในการบรหิาร

สายอาชีพกลุ่มพนักงาน ให้คําปรึกษา ชี้แนะ ควบคุม

และติดตามการดําเนินงาน  ท้ังน้ี  วัตถุประสงค์ในการบริหาร

สายอาชีพนั้น เป็นกลไกให้พนักงานตั้งเป้าหมาย

และวางแผนพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

และสร้างคุณค่าในงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายและทิศทางขององค์กร ท้ังในรูปแบบการฝึกอบรม

เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม ตาม Success Profi le รวม

ถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ตาม 

Career Path เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ 

ความชํานาญจากประสบการณ์ในตําแหน่งหน้าที่ใหม่ 

ตลอดจนการแต่งต้ัง เลื่อนระดับพนักงานให้เหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน 

ซึ่งการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมตามความสามารถ

และความต้องการของพนักงานและองค์กรนั้น นอกจาก

พนกังานจะมีความพรอ้มสาํหรบัการเติบโตเปน็ผู้บริหาร

ระดับสูงของกลุ่ม ปตท. แล้วยังจะนํา ปตท. ไปสู่

ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในที่สุด

 • เพื่อให้การกําหนดนโยบายและการบริหารทรัพยากร

บุคคลสอดคล้องและสนับสนุนทิศทางการดําเนินธุรกิจ

ของกลุ่ม ปตท. จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

(Human Resources Management Committee: HRMC) 

มีหน้าที่กําหนด/ เสนอแนะนโยบาย และตัดสินใจ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ข้อเสนอแนะ

ในการ เตรี ยมความพร้อมและพัฒนาพนักงาน

และผู้บริหารของ ปตท. ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

กล่ันกรองและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง ค่างาน 

และอัตรากําลังของ ปตท. และอนุมัติ/ กลั่นกรอง 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องต่าง ๆ ตามอํานาจที่ได้

รับมอบหมาย 

 ในปี 2563 ปตท. ยังคงจัดให้มีโครงการ Young People to 

Globalize (YP2G) ซึ่งล่าสุดเป็นรุ่นที่ 6 (Batch 6) เพื่อพัฒนา

พนักงานให้มีความพร้อมในการไปปฏิบัติงานที่มีความยาก

และท้าทาย รวมท้ังโครงการใหม่ ๆ ที่มีความสําคัญตามกลยุทธ์

ของ ปตท. โดยพนักงาน YP2G จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

งานที่มีความท้าทายผ่าน 4 Functions หลัก คือ Strategy & 

Planning, Business Development, Commercial & Marketing 

และ Engineering & Operation ซึ่งจะทําให้พนักงานได้เรียนรู้

และเพิ่มพูนประสบการณจ์ากการไดไ้ปปฏิบัติงานจริงในรปูแบบ 

On the Job Training (OJT) 

 ปตท. ยังคงให้ความสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ

ของพนักงาน (Career and Competency Management) 

โดยมกีารจัดทาํและทบทวน Success Profile รวมทัง้ Career Path 

ของแต่ละตําแหน่งงาน และผลักดันให้มีการประเมิน Success 

Profile ให้สอดรับกับ Performance Cycle ที่ผู ้บังคับบัญชา

ต้องร่วมหารือกับพนักงาน (Two-Way) ถึงงานที่ต้องรับผิดชอบ

ต้ังแต่ต้นปี และทาํการตดิตามประเมนิผลในช่วงครึง่ปีและปลายปี 

ท้ังนี้  เพื่อติดตามและ/หรือจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development Plan: IDP) ให้พนักงานต่อไป

 กลุ่ม ปตท. ได้ให้ความสําคัญและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสถาบัน

พัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and 

Learning Institute: PLLI) โดย PLLI มีเป้าหมายในการสร้าง

มาตรฐานด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผ่านการบริหาร

จดัการหลักสตูรหลักของพนักงานกลุ่ม ปตท. ให้เปน็ไปในทศิทาง

เดียวกัน 

 PLLI ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรและผู้นําของกลุ่ม ปตท. 

ให้เป็นทั้งคน “ดีและเก่ง” อย่างต่อเนื่อง พัฒนาผู้นํารองรับ

การเติบโตขององค์กร และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

รองรบัสมรรถนะหลกัขององคก์ร (Core Competency), เทคโนโลย ี

(Technology) ทีท่นัสมยั และความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

(Stakeholder) และความทา้ทายเชงิกลยทุธ ์(Strategic Challenge) 

สําหรับในปี 2563 นี้ ถึงแม้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 แต่ PLLI ก็ได้มีการยกระดับโครงสร้างหลักสูตร

การเรียนรูแ้ละการพฒันาโดยใช้เครื่องมือการเรียนรูร้ปูแบบใหม ่

(Self-Learning) เพื่อสง่เสรมิการเรยีนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนือ่ง 

โดยปรับเปลี่ยนการสอนรูปแบบ Classroom บางหลักสูตร 

เป็นการจัดการอบรมแบบ Virtual Classroom เพื่อให้พนักงาน

มสีว่นร่วมการเรยีนรู ้แบบ Real-Time เพือ่แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้

แนวความคดิ และประสบการณ์ของผู้เขา้อบรมกับวทิยากร โดยใช้ 

VDO Conference เช่น MS Teams, Webex และบริหารจัดการ

อบรมผ่านระบบ PTT LMS อีกท้ังยังพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล

ในรูปแบบต่าง ๆ  อาทิ e-learning ความรู้องค์กร (Organizational 

Knowledge), Online Learning แหล่งการเรียนรู้ที่ ปตท. คัดสรร

จากภายนอก ทางด้าน Business, Technology, Soft Skill, Life 

Style และอื่น ๆ  มากกวา่ 100 หลักสตูร, PTT E-Library (E-Book, 

E-Magazine, Magazine, Book) เพื่อให้พนักงานสามารถค้นหา 

จอง ยมื คนืหนังสอืเล่ม นติยสารเล่ม และยังสามารถอ่านหนังสอื

ท่ัวไป รวมถึงหนังสือแนะนําจากกลุ่มหลักสูตรภาคบังคับ

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ Podcast รายการเสียง Online 

เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาตนเองให้แก่พนักงานอีกด้วย 

เพื่อให้สอดรับกับทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึง

เกดิประโยชนส์งูสดุในดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังานและ

การบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยโครงสร้างหลักสูตรของ PLLI 

ครอบคลุมการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ต้ังแต่พนกังานใหม่จนถงึ

ผู้บริหารระดับสูง โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
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สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

 1. Leadership Development Program (หลักสูตรผู้นํา) เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมและเร่งพัฒนาผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ

ให้มีทักษะความรู้ความสามารถทั้งในเรื่องการบริหารคนและบริหารงาน ผ่านการศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และประสบการณ์กับวิทยากรชั้นนําระดับโลก รวมทั้งการเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์การทํางานจากผู้บริหารระดับสูง

ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ ได้แก่ ผู้บริหารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานกลุ่มศักยภาพ

ตามเกณฑ์ที่องคก์รกําหนด

 2. Core Program (กลุ่มหลักสูตรภาคบังคับทุกระดับ) เป็นหลักสูตรหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนตามกลุ่มระดับ 

ตําแหน่งงานหรือสายอาชีพ โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องให้การสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมในกลุ่มหลักสูตรนี้ โดยแบ่ง

ออกเป็น กลุ่มหลักสูตรภาคบังคับ (Compulsory), กลุ่มหลักสูตร Direction/ Assignment กลุ่มหลักสูตร Essential Program 

และกลุ่มหลักสูตรตามสายอาชีพ (Functional Program)

 3. Elective Program (กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความจําเป็น) เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานตามความต้องการ

รายบุคคล โดยเป็นการพิจารณาร่วมกันทั้งผู้บังคับบัญชาและพนักงานในการเลือกหลักสูตรพัฒนาตามความจําเป็น

ของพนักงาน เช่น Marketing For Crisis Management, Virtual Agile Team และการบริหารทีมในภาวะวิกฤต เป็นต้น

สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน

 หน่วย: ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จํานวนช่ัวโมงอบรมตอคนตอป ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

พนักงาน 68.40 40.62 73.67 78.88 30.26

ผู้บริหาร 20.91 25.12 73.91 89.15 45.93

 หน่วย: บาทต่อคนต่อปี

คาใชจายอบรมตอคนตอป ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

พนักงานและผู้บริหาร 35,168.35 37,837.83 55,274.35 53,143.21 13,471.73
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การสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูบริหาร

และพนักงานเพ่ือเปาหมายเดียวกัน 

 ปตท. ได้จัดให้มีรูปแบบการสื่อความระหว่างผู้บริหาร

ระดับสูงและพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบถึง

แนวทางการดําเนินงานขององค์กร อุปสรรคหรือผลกระทบ

ที่อาจจะเกิดขึ้นในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดําเนินงานขององค์กรในแต่ละปี โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 

และการแสดงความคิดเห็นของพนักงานเป็นสําคัญ นอกเหนือจาก

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปตท. ที่กําหนดวาระ

การประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ยังมีการประชุมคณะทํางาน

เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ 

ปตท. ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ โดยมี

องค์ประกอบจากผู้แทนทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อร่วมกัน

แสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและ

สิทธิประโยชน์ของกลุ่ม ปตท. และธุรกิจช้ันนําของประเทศ เพ่ือนํามา

ปรบัปรุงสวัสดกิารและสทิธปิระโยชน์สาํหรับพนักงานและลูกจ้าง

ทดลองงานของ ปตท. ใหม้คีวามเหมาะสม อกีทัง้ยงัมกีารประชมุ

คณะกรรมการร่วมปรกึษาหารอื (Joint Consultation Committee: 

JCC) ที่กําหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ

พนักงานในหน่วยงานภูมิภาคทั่วประเทศ นอกจากนี้ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ยังได้จัดประชุม

สือ่ความกบัพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองเปน็ระยะมาโดยตลอด และมี

การสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

เป็นประจําทุกปี เพื่อรับทราบระดับความพึงพอใจและระดับ

ความผูกพันในปัจจัยต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง 

โดย ปตท. มคีวามเชือ่ม่ันว่าการสือ่ความทีด่ ีและการแลกเปลีย่น

ความคิดเห็น  ระหว่างผู้บริหารและพนักงานจะนําไปสู่สัมพันธภาพ

ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และทําให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน รวมทั้งได้ดําเนินการสอบทาน

ความต้องการพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารและ

พนักงานผ่านการดําเนินงานของคณะกรรมการหลายคณะ เช่น 

คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกิจการ

สัมพันธ์ ปตท. และคณะกรรมการบริหารสายอาชีพ เป็นต้น 

และมีการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานโดยที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายนอก

จาํนวน 1 ครัง้ นอกจากนี ้ยงัมีการรว่มมือกบับริษทัในกลุม่ ปตท. 

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้บริหารของกลุ่ม และจัดทํา

แผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ร่วมกัน

 ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดํารงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการ 

และมีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู ้แทนฝ่ายนายจ้าง 

จํานวน 9 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง (ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ

โดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

จํานวน 9 คน รวมเป็นจํานวนทั้งหมด 19 คน โดยคณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ์ฯ มีหน้าที่ในการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับ

การดาํเนนิงานต่าง ๆ  ของ ปตท. สภาพการจ้าง สทิธปิระโยชน์ของ

พนักงาน รวมท้ังพิจารณารับเรื่องร้องเรียนของพนักงาน

การกําหนดใหมีคานิยมรวมของกลุม ปตท. 

(PTT Group Core Values)

การกําหนดคานิยมกลุม ปตท. 

(PTT Group Core Values)

 ปตท. ได้กําหนดค่านิยม SPIRIT เพื่อสร้างพฤติกรรมและ

วถิกีารทาํงานรว่มกนัของกลุ่ม ปตท. โดยคา่นยิม SPIRIT ประกอบ

ไปด้วย S: Synergy, P: Performance Excellence, I: Innovation, 

R: Responsibility for Society, I: Integrity & Ethics, T: Trust 

& Respect ซึ่งค่านิยม SPIRIT ทั้ง 6 ตัว คือ รากฐานสําคัญ

ที่หล่อหลอมให้ผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. เป็นคนเก่ง 

คนดี และมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมภายนอก
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

 โดยในปี 2563 ที่มุง่เนน้ใหก้ลุม่ ปตท. เป็นองค์กรดา้นพลังงาน

ของประเทศ และเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่าน

การเปลี่ยนแปลง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ทุกภาคส่วน 

มุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พร้อมพัฒนา

สงัคมและยกระดบัคณุภาพชวีติของคนไทย ตามแนวคดิทีเ่รยีกวา่ 

PTT หรอื “Powering Thailand’s Transformation” เพือ่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้บริโภคและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย โดยวางพื้นฐานหลักในการทํางานด้วยกลยุทธ์ PTT 

ร่วมกับแนวคิด PTT เช่นเดียวกัน หรือที่เรียกว่า “PTT by PTT” 

ประกอบด้วย

 • Partnership and Platform: เน้นการดําเนินธุรกิจ

ด้วยการสร้างพันธมิตรและพัฒนาธุรกิจของ ปตท. ให้มี

ลักษณะเป็นแพลตฟอร์มมากกว่าเป็นแค่ผู้ผลิตสินค้า

และจําหน่าย โดย ปตท. 

 • Technology for All: นาํเทคโนโลยทีี่เกดิจากการผสมผสาน

ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และดิจิทัล มาใช้

ในทุกมิติของกระบวนการดําเนินงาน รวมท้ังการขับเคล่ือน

สู่ภายนอก เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

 • Transparency and Sustainability: สร้างความโปร่งใส

และความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจ

7.6 ขอมูลสําคัญอื่น ๆ

 

เลขานุการบริษัท 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

จดทะเบยีนในหมวดความรับผดิชอบของคณะกรรมการ และตาม

ข้อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการ ปตท. จึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น โดยมี

ภาระหน้าทีใ่นการใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์า่ง ๆ  

ทีค่ณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจดัการประชุม รวมท้ัง

ดแูลกิจกรรมตา่ง ๆ  ของคณะกรรมการ เพ่ือใหก้รรมการสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท. รวมท้ังการจัดทําและเก็บรักษา

เอกสาร อาท ิทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของ

บริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดย

กรรมการหรือผู้บริหาร 

 โดยคณะกรรมการฯ ได้แตง่ตัง้เลขานุการบรษัิทต้ังแต่ป ี2551 

มาเป็นลําดับ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 

ไดแ้ตง่ตัง้นายนสิติ พงษว์ฒุปิระพนัธ์ ปฏบัิตหิน้าที่เปน็เลขานุการ

บริษัท 

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท

• หลกัสตูร Director Certifi cation Program (DCP 195/2014),

 Company Secretary Program (CSP 113/2020) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Advanced Management Program II 

 (รุ่นท่ี 1/2561) สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตร Leadership Development Program I (2556) 

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตร Bain Academy Asia Pacifi c 2019 Program, 

Bain & Company SE Asia, Inc., Singapore

ประสบการณ์ทํางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

• 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)  

ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท 

และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• 1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร 

นวัตกรรมและความย่ังยืน 

 บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

นายนิสิต พงษวุฒิประพันธ

เลขานุการบริษัท 

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน) 

อายุ 50 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น: 

ร้อยละ 0.000003

ประวัติเลขานุการบริษัท
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

หัวหนางานตรวจสอบภายใน

 

 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้างานตรวจสอบ

ภายในของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คือ ผู้ที่ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่สาํนกัตรวจสอบภายใน ซึ่งในปัจจบุนั

ไดแ้ต่งตัง้นายชฎลิ ชวนะลขิกิร เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในส่วนที่ 2 “หัวข้อ 9 การควบคุม

ภายในและรายการระหวา่งกนั” และรายละเอยีดประวตัหิวัหนา้

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ในเอกสารแนบ 3

 

หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ของบริษัท (Compliance)

 

 ผู้ ที่ ไ ด้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการกํา กับดูแล

การปฏิบัติงานของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คือ ผู้ที่ดํารง

ตาํแหนง่รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สาํนกักฎหมาย ซึ่งในปัจจบุนั

ได้แต่งต้ังนางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงาน

ด้าน Compliance ของ ปตท. ท้ังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมแสดง

ในส่วนที่ 2 “หัวขอ้ 9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน” 

และรายละเอียดประวัติผู้บริหารในเอกสารแนบ 1

หัวหนางานนักลงทุนสัมพันธ 

และขอมูลเพื่อการติดตอ 

 ผู้ที่ได้รับมอบมายให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานนักลงทุน

สัมพันธ์ ได้แก่ นางพรรณพร ศาสนนันทน์ ซึ่งดํารงตําแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2562 ทั้งนี้ นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อมายัง

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ปตท. โทรศัพท์ 0-2537-3518-9 อีเมล: 

ptt-ir@pttplc.com หรือผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com

คาธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

(Audit Fee) 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน

สอบบัญชี (Audit fee) ให้แก่สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

สงักดัในรอบปีบญัชทีี่ผา่นมามจํีานวนเงนิรวม 156,732,930 บาท 

(หน่ึงรอ้ยหา้สิบหกลา้นเจด็แสนสามหม่ืนสองพันเกา้รอ้ยสามสิบ

บาท) นอกจากน้ี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนของ

งานบริการอื่น (Non-audit fee) ที่มีสาระสําคัญ เช่น ค่าจัดทํา 

Comfort Letter เพื่อแผนการบริหารจัดการหนี้สินของกลุ่มบริษัท

สําหรับหุ้นกู้ ค่าตรวจสอบ The Updated Global Medium-Term 

Notes ค่าตรวจสอบธุรกิจท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน และค่าตรวจ

รบัรองอืน่ ๆ  ในรอบปบีญัชทีีผ่า่นมา รวมจาํนวน 68,363,920 บาท

(หกสิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาท)

• 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารการลงทุน 

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

• 1 พฤษภาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 

ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

 ปฏิบัติงาน PTT Oil Myanmar Company Limited 

• 1 กรกฎาคม 2561 - 30 เมษายน 2562 

ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

• 17 พฤษภาคม 2560 - 30 เมษายน 2562 

กรรมการ บริษัท PTT Philippines Corporation

• 2555 - 30 เมษายน 2562 

กรรมการ บริษัท PTT (Lao) Company Limited

• 1 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561 

ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• 1 กันยายน 2556 - 31 ธันวาคม 2559 

ผู้จัดการส่วน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ปฏิบัติงานในตําแหน่ง Managing Director 

บริษัท PTT (Lao) Company Limited

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญท่ีเกี่ยวข้องในปัจจุบัน

• -ไม่มี-

กิจกรรมพิเศษท่ีสําคัญ

• กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย

• หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ภูหลวงเกษตรรุ่งเรือง (1992)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี

 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม

ดูแลการทําบัญชีของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คือ ผู้ที่ดํารง

ตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี 

ซึ่งในปัจจุบันได้แต่งต้ังนางสาวจรูญศรี วันเกิดผล เป็นผู้ควบคุม

ดูแลการทําบัญชี ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

(ทดแทนนายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ ที่เกษียณอายุ) โดย

นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล เป็นผู้ทําบัญชีที่มีคุณสมบัติและ

เงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ รายละเอียดเพ่ิมเติม

แสดงในรายละเอียดประวัติผู้บริหารในเอกสารแนบ 1
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8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

 ดานการกํากับดูแลกิจการ

8.1  สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในรอบปท่ีผานมา

 

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ 

(1)  กรรมการอิสระ

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดีเสนอคือการกําหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท. ใหม่ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกําหนดบทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระไว้ รวมทั้งได้จัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของ 

ปตท. ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 (1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดใน ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์)

 (2)  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี

ก่อนได้รับการแต่งต้ัง) 

 (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรส

ของบุตรกับผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิารหรอืผู้มอีาํนาจควบคุม

ของ ปตท. หรือบริษัทย่อย 

 (4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. 
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  (ก) ลักษณะความสัมพันธ์

  • ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทาง

วิชาชีพ

   • ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการ

ทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา

ทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

   • ระดับนัยสําคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ

    • กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี

    • กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่า

 รายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

  • ความสัมพันธ์ทางการค้า/ ทางธุรกิจ (ใช้แนวทาง

ในทาํนองเดยีวกบัขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการทาํรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

   • ลักษณะความสัมพันธ์ :  กําหนดครอบคลุม

รายการทางธุรกจิทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เปน็

ธรุกรรมปกติ รายการเช่า/ ให้เชา่อสังหาริมทรพัย ์

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/ บริการ และรายการ

ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

   • ระดับนยัสําคญัท่ีเข้าขา่ยไมอิ่สระ: มลูคา่รายการ 

≥ 20 ล้านบาท หรอื ≥ ร้อยละ 3 ของ NTA ของ ปตท. 

แล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ท้ังนี้ ในการพจิารณา

มลูค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 

6 เดือน ก่อนวันที่มีการทํารายการในครั้งนี้ด้วย

  (ข) กรณีที่มีลกัษณะความสมัพนัธต์าม (ก) กบันิติบคุคล 

บคุคลทีถ่อืวา่เขา้ข่ายไมอ่สิระ ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

กรรมการ (ยกเวน้กรณเีปน็กรรมการอสิระ/ กรรมการ

ตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ Partner ของนิติบุคคลน้ัน

  (ค) กําหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ 

(ข): ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง

  (ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจําเป็นและสมควร ซึ่งมิได้

เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ อาจมีความสัมพันธ์เกินระดับ

นัยสําคัญที่กําหนดในระหว่างดํารงตําแหน่งก็ได้ 

แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. ก่อน

และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ โดย ปตท. ต้อง

เปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายน้ัน

ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 

และรายงานประจาํป ี(แบบ 56-2) ของ ปตท. และหาก

ต่อมา ปตท. จะเสนอกรรมการอิสระน้ัน เพื่อดํารง

ตาํแหนง่ตอ่อีกวาระหน่ึง ปตท. จะตอ้งเปดิเผยขอ้มลู

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุม

ผู้ถือหุ้นในวาระเลือกต้ังกรรมการด้วย

 (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ

กรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุน้รายใหญ่หรือผูถ้ือหุน้ซึง่เป็น

ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. 

 (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระได้

 (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) - (6) อาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ให้ตัดสินใจ

ในการดําเนินกิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล

ที่มีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ 

(Collective Decision) ได้

 ทั้งนี้  ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดับ

เดียวกัน ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่ง

ดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับ

ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําป/ี รายงานประจําป ี(แบบ 56-1 

One Report) ด้วย

 ทั้งนี้ ในการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการอิสระจะต้อง

ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 •  ความสัมพนัธท์างธุรกจิหรอืการให้บรกิารทางวชิาชพีของ

กรรมการอิสระในรอบระยะเวลาปีบัญชีที่ผ่านมา -ไม่มี- 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ

ของกรรมการอิสระ ของ ปตท. 

 

 (1) เสนอแนะเรือ่งทีส่าํคญัและเปน็ประโยชนต์อ่ ปตท. ผูถ้อืหุ้น 

และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แล้วแต่กรณี

 (2) ใ ห้ความคิด เห็น เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ ของ

คณะกรรมการ ปตท. ที่พึงปฏิบตัิ รวมทัง้ใหค้วามคิดเหน็

ตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติ

เพื่อประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย 

 (3) สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

กรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระ

ให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย 

 (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

 (5) วาระของกรรมการอิสระเริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามนิยามกรรมการอิสระในการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของ ปตท. และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาด

คุณสมบัติตามนิยามดังกล่าว หรือพ้นจากตําแหน่ง

กรรมการ ปตท. 

 (6) กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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การแยกตําแหนงประธานกรรมการ

และประธานเจาหนาที่บริหาร/

กรรมการผูจัดการใหญ

 เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกําหนดนโยบายของ 

ปตท. และการบรหิารงานประจําของ ปตท. ออกจากกัน และเพื่อให้

กรรมการทาํหนา้ท่ีสอดสอ่ง ดแูล และประเมินผลการบริหารงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปตท. จึงกําหนดให้ประธานกรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น

คนละบุคคลกันเสมอ ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแล

การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ 

แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวัน 

โดยให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอํานาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

 ปัจจุบันประธานกรรมการ ปตท. เป็นกรรมการอิสระ มีภาวะ

ผู้นํา สูง  ทําหน้าที่ดูแลกรรมการมิ ให้อยู่ภายใต้อิทธิพล

ของฝา่ยบรหิาร โดยทาํหนา้ทีใ่หผู้เ้ข้ารว่มประชมุใชส้ทิธอิอกเสยีง 

ปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

ความเปนอิสระของประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 

18 พฤศจกิายน 2563 มมีตแิตง่ตัง้ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.ทศพร 

ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ โดยมีผลวันที่ 

18 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง

การแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

6 สิงหาคม 2562 และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) และทําให้การทํางาน

ของประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ รวมถึงเป็นการสร้าง

ความเชื่อมั่นในการดําเนินงานที่มีความโปร่งใส และดูแล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

(2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร

  ระดับสูงสุด

(2.1) การสรรหากรรมการ

 ในปี 2563 ปตท. ได้มีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

ท่านใหม่เพื่อทดแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก/ พ้นวาระจาก

การดาํรงตาํแหนง่/ ครบวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ จาํนวน

ท้ังหมด 7 ท่าน ได้แก่ 

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

 • พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

 • นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการ

 • ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

 • หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการ

 • นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

 และพิจารณากรรมการท่านเดิมที่ครบวาระในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 จํานวน 2 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการตอ่อีกวาระหน่ึง ได้แก ่ศาสราจารยพิ์เศษ ดร.กิตติพงษ ์

กิตยารักษ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และนายสุพัฒนพงษ์ 

พนัธม์เีชาว ์ดาํรงตําแหนง่กรรมการ (ซึง่ภายหลงันายสพุฒันพงษ ์

พันธ์มีเชาว์ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 

23 กรกฎาคม 2563) 

 ทัง้นี้ วธิกีารสรรหาบคุคลเพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการ รายงานไว้

ภายใต้ ส่วนที่ 2 การกํากับดูแลกิจการ “หัวข้อการเสนอวาระ

ประชุมเพ่ิมเติมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการ” 

และ “หัวข้อ 7.3 (2) คณะกรรมการสรรหา” แล้ว

 

(2.2) การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด/

  การสืบทอดตําแหนง

 

 เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การสรรหา

และแต่งตั้งตําแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี และดําเนิน

กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยให้คณะกรรมการ ปตท. 

ต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทําหน้าที่สรรหาบุคคล

ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมสําหรับ

เปน็ผู้บรหิาร ปตท. โดยต้องมคุีณสมบัตแิละไม่มลัีกษณะต้องห้าม

ตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเว้นเป็นผู้บริหาร

ซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์

ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผู้ที่มี

ความเหมาะสมแล้ว ให้เสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณาแต่งตั้ง 

โดยต้องดําเนนิการให้แลว้เสร็จภายใน 1 ปี นบัแตว่นัทีผู่บ้รหิารเดมิ

พ้นจากตําแหน่ง สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี 

ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจาก

ครบกาํหนดเวลาตามสัญญาจ้าง  ไมต่อ้งดาํเนนิการกระบวนการ

สรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ 

 ทัง้นี ้ขอ้มลูการสบืทอดตาํแหนง่สาํหรบัผูบ้รหิารไดร้ายงาน

ไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 การกํากับดูแลกิจการ “หัวข้อ 7.4 ข้อมูล

เก่ียวกับผู้บริหาร” แล้ว
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

(3) การพัฒนากรรมการ ปตท. 

• การอบรม/ สัมมนา/ การรวมกิจกรรมของบริษัท

 

 คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ (รายละเอียดการอบรมแสดงอยู่ในประวัติของกรรมการแต่ละคน 

ตามเอกสารแนบ 1) โดยกรรมการ ปตท. ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมท้ังองค์กร/ สถาบันช้ันนําอื่น ๆ และการเข้าร่วมสัมมนาต่าง ๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดย ปตท. 

ใหก้ารสนบัสนนุและสมคัรสมาชกิ IOD ใหก้บักรรมการทกุทา่น เพือ่เปน็ชอ่งทางในการรบัรูข้า่วสารและเพิม่เตมิความรูท้ีส่ามารถนาํมา

ปรับใช้กับการเป็นกรรมการได้ อีกทั้ง ปตท. นําส่งข้อมูลการอบรมให้กับคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร

ที่สนใจเพิ่มเติม รวมทั้งหลักสูตรการอบรมของสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดบรรยาย

โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนําให้มานําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับธุรกิจอย่างสม่ําเสมอ (In-house Briefi ng) 

รวมทั้งจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทําให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์

มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท. ให้เติบโตอย่างย่ังยืน 

 ในปี 2563 กรรมการเข้ารับการอบรม/ กิจกรรมสัมมนา ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานและกิจกรรมของบริษัทฯ 

ตัวอย่างเช่น

รายช่ือกรรมการ หลักสูตรอบรม/ หัวขอสัมมนา/ กิจกรรม

ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.ทศพร

ศิริสัมพันธ์

• การบรรยายหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

• เข้ารับปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.กิตติพงษ์

กิตยารักษ์

• การบรรยายหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

นายดอน วสันตพฤกษ์ • การบรรยายหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 169/2020) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การบรรยายหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค • เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC), 

โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (KVIS), โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ และศูนย์เรียนรู้

เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2563 

• การบรรยายหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

นายดนุชา พิชยนันท์ • การบรรยายหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

นายกฤษณะ บุญยะชัย • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certifi cation Program (DCP 288/2020), 

Advanced Audit Committee Program (AACP 38/2020), Role of the Chairman 

Program (RCP 46/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การบรรยายหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

• เข้ารับปฐมนิเทศกรรมการใหม่
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

รายช่ือกรรมการ หลักสูตรอบรม/ หัวขอสัมมนา/ กิจกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ • เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC), 

โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (KVIS), โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ และศูนย์เรียนรู้

เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2563

• การบรรยายหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certifi cation Program (DCP 298/2020) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การบรรยายหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

• เข้ารับปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร วุฒิบัตร “การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกํากับดูแล (Regulators) 

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 22 ประจําปี 2563 สถาบันพระปกเกล้า

• เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL 21/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การบรรยายหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

นายจุมพล ริมสาคร • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL 19/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การบรรยายหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL 20/2020), Boardroom Success through Financing and Investment Class 

(BFI 9/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การบรรยายหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

• เข้ารับปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร • เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC), 

โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (KVIS), โครงการพัฒนาพื้นที่วงัจันทร์วัลเลย์ และศูนย์เรียนรู้

เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2563

• การบรรยายหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

• เข้ารับปฐมนิเทศกรรมการใหม่
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

รายช่ือกรรมการ หลักสูตรอบรม/ หัวขอสัมมนา/ กิจกรรม

หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร • การบรรยายหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

• เข้ารับปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ • เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC), 

โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (KVIS), โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ และศูนย์เรียนรู้

เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2563

• การบรรยายหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

 นอกจากน้ี กรรมการ ปตท. ยงัมีสว่นรว่มในกิจกรรมอืน่ ๆ  ของบริษทัฯ เชน่ การเขา้ศึกษาการดาํเนินธรุกิจ พบปะหารือแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นกับผู้บริหารของบริษัท Huawei, การเข้าเยี่ยมชม T-Space@8 ของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน), เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ปตท., การตรวจเยี่ยมธุรกิจของกลุ่ม ปตท. และทํากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่, การตรวจเยี่ยมพื้นที่เกิดเหตุก๊าซธรรมชาติร่ัว ณ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ของคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, การตรวจเยี่ยมพื้นที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ได้แก่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ ปตท. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุนศิลปินให้มีพื้นที่ในการจัดแสดง

ผลงาน และเข้าเยี่ยมชมการดําเนินงานของกลุ่ม ปตท. ในพื้นที่จังหวัดระยอง อีกด้วย

(4) การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปตท. ได้กําหนดให้คณะกรรมการทําการประเมินตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบ

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ ปตท. ประจําปี 2563 ทั้ง 5 แบบ โดยได้มีการปรับปรุง

เพิ่มเติมหัวข้อสําหรับการประเมิน เรื่องความพึงพอใจการทํางานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง

ในแต่ละคณะ โดยปรับปรุงข้อคําถามให้เป็นการทํางานในภาพรวมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถ

พิจารณาประเมินผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 จะมีแบบประเมิน 5 แบบ ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ/ 

แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)/ 

แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (กรรมการเฉพาะเรื่องประเมินการทํางานของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองท่ีตนเอง

ดํารงตําแหน่ง) / แบบประเมนิบทบาทหน้าทีแ่ละผลการปฏบัิตงิานของประธานกรรมการ ความพงึพอใจการทํางานของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ (ประเมินโดยกรรมการทุกท่าน) โดยแบบประเมินผลทั้ง 5 แบบ 

มีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ คือ มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม, 

มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก, มากกว่าร้อยละ 65 = ดี, มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้, ต่ํากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง โดยสรุป

ผลการประเมินได้ ดังนี้

 1. แบบประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/ โครงสร้าง

ของคณะกรรมการ (Board Composition)/ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)/ การจัดเตรียมและดําเนินการ

ประชุม (Board Meeting)/ การอบรมและพัฒนา (Board Training and Development) 

   สรุปผลการประเมินคณะกรรมการท้ังคณะ ในภาพรวม 5 หัวข้อ เห็นว่าการดําเนินการส่วนใหญ่จัดทําได้ดีเยี่ยม/

เหมาะสมที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.87
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

 2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน

ตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ความรับผิดชอบต่อ

การตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถอธิบาย

การตัดสินใจได้ (Accountability)/ ความรับผิดชอบต่อ

การปฏบัิตหินา้ที่ดว้ยขดีความสามารถและประสทิธภิาพ

ท่ีเพียงพอ (Responsibility)/ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคําอธิบายได้ 

(Equitable Treatment)/ มคีวามโปรง่ใสในการดาํเนนิงาน

ที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล 

(Transparency)/ การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

แก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term 

Value)/ การมจีรยิธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 

(Ethics)

   สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล 

(ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการ

ส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจํา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์

ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.96

 3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน

กรรมการท่านอืน่) ประกอบดว้ย 6 หัวข้อ เหมือนกบัแบบ

ประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลกับที่กรรมการประเมิน

ตนเอง

   สรุปผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล 

(ประเมินกรรมการท่านอื่น) รวมจํานวน 6 หัวข้อ เห็นว่า

กรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจํา คะแนนเฉลี่ย

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 99.59 

 4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมิน

ท้ังคณะ) ประกอบดว้ย 4 หัวข้อ คอื นโยบายคณะกรรมการ 

(Board Policy)/ โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board 

Composition)/ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board 

Practices)/ การจัดเตรียมและดาํเนินการประชุม (Board 

Meeting)

   สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

(ประเมินทั้งคณะ) ทั้ง 4 คณะ รวมจํานวน 4 หัวข้อ 

เห็นวา่ ดําเนนิการอย่างมปีระสทิธภิาพ/ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

ดังมีรายละเอียด ดังนี้

  4.1 คณะกรรมการสรรหา 

   มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม เท่ากับร้อยละ 98.61 

  4.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

   มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม เท่ากับร้อยละ 99.31

  4.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

   มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม เท่ากับร้อยละ 99.31

  4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

   มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

   เท่ากับร้อยละ 100.00

 5.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ

และความพึงพอใจการทํางานของคณะกรรมการ

เฉพาะเร่ืองและประธานกรรมการเฉพาะเร่ืองในแต่ละ

คณะ โดยประเมินประธานกรรมการ 8 หัวข้อและ

ความพึงพอใจการทํางานฯ 10 ข้อ โดยคะแนนเฉลี่ย

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 99.25 

 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วย

ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 และแนวปฏิบัติที่ดีของ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

และตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งกาํหนด

ให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

ท้ังการประเมินผลเป็นรายบุคคลและทั้งคณะ รวมทั้ง 

รายงานผลการประเมินปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน

แผนการปรับปรุงการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการ ปตท. 

ทราบทุกปี โดยในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ คร้ังที่ 8/2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 

มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยแบบประเมิน

ภาพรวมท้ังคณะ แบบประเมนิตนเองรายบุคคล และแบบ

ประเมินรายบุคคลแบบไขว้ และที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบคร้ังที่ 11/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

มีมติเห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประจําป ี2563 ซึ่งไดน้าํเรียนผลการประเมินฯ 

พรอ้มแผนการปรบัปรงุการดาํเนนิงานตอ่คณะกรรมการ 

ปตท. แล้ว ในการประชุมคร้ังที่ 12/2563 วันที่ 17 

ธันวาคม 2563 โดยผลสรุปเป็นดังนี้

  • แบบประเมินภาพรวมท้ังคณะ ประกอบด้วย 8 หวัขอ้ 

คือ โครงสร้าง องค์ประกอบ และวาระการดํารง

ตําแหน่ง/ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/ 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ/ ความสัมพันธ์

กบัผู้ตรวจสอบภายใน/ ความสมัพนัธก์บัผู้สอบบญัช/ี 

ความสัมพันธ์กับ ฝ่ายบริหาร /  การรายงาน/ 

การรักษาคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 

4 ระดับ คือ 4 = ปฏิบัติครบถ้วน/ 3 = ปฏิบัติ

เป็นส่วนใหญ่/ 2 = ปฏิบัติบางส่วน/ 1 = ยังไม่ปฏิบัติ 

  

   สรุปผลการประเมินภาพรวมท้ังคณะ อยู่ในเกณฑ์

 ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.95
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

  • แบบประเมินตนเองรายบุคคล ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ความรู้ทางธุรกิจ/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ ความเป็นอิสระ

และเทีย่งธรรม/ ความเขา้ใจในบทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการตรวจสอบ/ การอทุศิเวลาในการปฏบิตังิาน 

และการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ดีเยี่ยม/ 3 = ดี/ 2 = พอสมควร/ 

1 = ควรปรับปรุง

   สรุปผลการประเมินตนเองรายบุคคล อยู่ในเกณฑ์ดี คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.90

  • แบบประเมินรายบุคคลแบบไขว้ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนแบบประเมินตนเองรายบุคคล 

   สรุปผลการประเมินรายบุคคลแบบไขว้ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 

 อนึ่ง บรษิทัฯ ไดว้เิคราะหห์วัข้อของการประเมนิผล เพือ่มาพฒันา/ ปรบัปรุงการทาํงานตอ่ไป และยงัไดจ้ดัทาํแผนเพิม่ประสทิธภิาพ

ของคณะกรรมการ ปตท. ประจําปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. 

ให้ความเห็นชอบอีกด้วย ซึ่งนอกเหนือจากการจัดทําแบบประเมินผลคณะกรรมการประจําปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2560 คณะกรรมการ

ยังได้วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกรรมการ โดยใช้วิธีการกําหนดเป้าหมายการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นตัวชี้วัด (KPIs) 

ไว้ต้ังแต่ต้นปีเพื่อใช้สําหรับวัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทน 

 

การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)

 

 สําหรับกรรมการที่เข้ารับตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ ปตท.  ปตท. ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

นโยบายธุรกิจของ ปตท. รวมท้ังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดําเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายใน 

ปตท. รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมท้ังส่งมอบคู่มือสําหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการปฏิบัติหน้าที่

เป็นกรรมการ ปตท. ทั้งนี้ คู่มือกรรมการ/ ข้อมูลสําหรับกรรมการ ประกอบด้วย

คูมือกรรมการ: 

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ

 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

4. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท

5. หนังสือรับรองบริษัท

 6. วัตถุประสงค์ของบริษัท

 7. ข้อบังคับบริษัท

 8. ระเบียบบริษัท (17 ระเบียบ)

 9. คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

 10. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

ขอมูลสําหรับกรรมการ: 

1. Presentation แนะนําการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

2. รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

 และผังโครงสร้างการจัดการ

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. รายงานความยั่งยืน ปตท. 

 11. หนังสือธรรมาภิบาล

 12. วารสารหุ้นกู้ (Happiness)

 13. บทความ แฉ ความจริง…แปรรูปรัฐวิสาหกิจ

 14. PTT WAY OF CONDUCT

 15. PTT Technology and Innovation Management 

  Operating System

 16. PLLI Course Catalog
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

 ในปี 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดับสงู เข้ารว่มนําเสนอข้อมูล ปตท. 

ท้ังหมด โดยบรรยายชี้แจงให้กับกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 

หัวข้อโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ยุทธศาสตร์และ

นโยบายการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และผลประกอบการและ

ผลการดําเนินการของธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้กรรมการได้เห็นภาพรวมของธุรกิจที่ชัดเจน พร้อมกับ

ส่งมอบคู่มือกรรมการและข้อมูลสําหรับกรรมการตามรายการ

ข้างต้น และได้จัดให้คณะกรรมการ ปตท. เข้าเยี่ยมชมและ

รบัฟงัการบรรยายการดําเนินงานของหนว่ยธรุกิจการคา้ระหวา่ง

ประเทศ ณ Smart Intelligence Center หรือ T-Space@8 

โดยในปี 2563 มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการรวม 4 คร้ัง

8.1.2 การเขารวมประชุมและการจาย

   คาตอบแทนคณะกรรมการ

   รายบุคคล

(1) การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.

 ปตท. มีการกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไว้อยา่ง

เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2563 กําหนดการประชุม

เดือนละ 1 คร้ังในทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่สามของเดือน

และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตาม

ความเหมาะสม ซึ่งสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะส่งหนังสือ

เชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผล

ครบถ้วน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จําเป็น

และเพียงพอในการตัดสินใจ ให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า

ก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอ

ในการศึกษาก่อนการประชุม โดยกรรมการพิจารณาวาระ

ผ่านระบบ Application Software ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อเป็นการช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดส่งระเบียบ

วาระการประชุมและลดการใช้กระดาษได้เป็นจํานวนมาก ทําให้

การทํางานของกรรมการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

 นอกจากน้ี ต้ังแต่ปี 2558 คณะกรรมการยังกําหนดให้จัดทํา

วาระสืบเน่ือง โดยเป็นการรายงานความคืบหน้าของการดําเนินการ

ตามวาระทีม่านาํเสนอคณะกรรมการ และตดิตามการดาํเนนิการ

ตามข้อสังเกต/ ข้อคิดเหน็ของที่ประชมุ เพือ่เปน็การติดตามดูแล

ให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยให้จัดทําเป็นวาระ

รายงานในที่ประชุมทุกเดือนด้วย

 คณะกรรมการกําหนดเป็นนโยบายว่าในวาระใดหากกรรมการ

เข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ ปตท. 

ฝา่ยเลขานกุารฯ จะไมจ่ดัสง่วาระการประชมุให้กรรมการทา่นนัน้ 

และกรรมการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง

ในวาระนัน้ ๆ  และในการพจิารณาลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนองค์ประชุมขัน้ต่าํจะต้องมกีรรมการอยู่ไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 

ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดทีม่าประชมุ ทัง้นี้ ในกรณอีงคป์ระชมุ

ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ขอให้ถือเป็นดุลพินิจของ

ประธานกรรมการ โดยระบุนโยบายไว้ในคู่มือการกํากับดูแล

กิจการที่ดีฯ 

 ทั้งนี้  การบันทึกรายงานการประชุมแต่ละวาระสําหรับ

การจัดทํารายงานการประชุมจะประกอบด้วยข้อคิดเห็น/

ข้อสังเกต เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุม

ที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้กรรมการ

และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ 

ปตท. แต่ละครั้งใช้เวลาประชุมประมาณ 3 - 4 ช่ัวโมง 

 เนื่องจากในปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น คณะกรรมการ ปตท. 

โดยประธานกรรมการได้อนุญาตให้มีการจัดการประชุมผ่านสื่อ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัย

และควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ ในปี 2563 

มีการประชุมรวม 16 คร้ัง เป็นการประชุมนัดปกติ 12 ครั้ง และ

การประชุมนัดพิเศษ 4 คร้ัง โดยมีการประชุมนัดพิเศษเป็นวาระ

การกําหนด/ ทบทวน/ อนุมัติ วิสัยทัศน์และภารกิจ ทิศทาง และ

กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจกลุ่ม ปตท. (5 ปี Rolling) ซึ่งจัดขึ้น

เป็นประจําทุกปี สําหรับปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ

และผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์

และภารกิจ และอนุมัติทิศทางและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ

ของกลุ่ม ปตท. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางให้หน่วยธุรกิจ 

บริษัทย่อยบริษัทร่วมใช้ในการจัดทําแผนวิสาหกิจและงบประมาณ

ประจําปี 2564 - 2568 นอกจากนี้ มีการประชุมกรรมการ 

โดยไม่มีผู้บริหาร 1 คร้ัง ในเดือนมิถุนายน 2563 โดยหัวข้อ

การประชุมเป็นการอภิปรายเก่ียวกับการดําเนินงานของ ปตท. 

เพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนําเสนอให้

ฝ่ายจัดการนําไปพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป ซ่ึง

เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมีการประชุม

กรรมการอิสระ 1 คร้ัง ในเดือนตุลาคม 2563 ในหัวข้อวาระเรื่อง 

“หน้าที่ของคณะกรรมการอิสระต่อผู้ถือหุ้น” ท้ังนี้ ในการประชุม

ทุกคร้ัง ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้กรรมการเสนอความคิดเห็น

อยา่งเปิดเผยและมอีสิระเสร ีโดยสรุปการประชุมตามรายละเอยีด

ดังต่อไปนี้
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

สรุปการเขาประชุมในป 2563 ของคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ
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1. ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีผลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

และแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

/ / /

- นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย / / / / / / / / / / / / / พ้นจากตําแหน่ง 

เน่ืองจากอายุครบ 

65 ปีบริบูรณ์ 

มีผลตั้งแต่วันที่ 

6 พฤศจิกายน 

2563 เป็นต้นไป

2. ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

/ / / / / / / / / / / / / / / /

3. นายดอน วสันตพฤกษ์ / / / / / / / / / / / / / / / /

4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ X / / / / / / / / / / / / / / /

5. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค / / / / / / / / / / / / / / / X

6. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร แต่งตั้งมีผลวันที่ 11 กันยายน 2563 / / / / /

- นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ / / / / / / / / / / ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 

23 กรกฎาคม 2563

7. นายดนุชา พิชยนันท์ / / / / / / / / / / / / / / / X

8. นายกฤษณะ บุญยะชัย แต่งต้ังมีผลวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 / / / / / / / /

- นายณัฐชาติ จารุจินดา / พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 

มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

9. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ / / / / / / / / / / / / / / / /

10. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม แต่งต้ังมีผลวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 / / / / / / / /

- นายวิชัย อัศรัสกร / / / / / / / / ครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563

11. ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ / / / / / / / / / / / / / / / /

12. นายจุมพล ริมสาคร / / / / / / / / / / / / / / / /

13. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ แต่งต้ังมีผลวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 / / / / / / / /

- นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ / / / / / / / / ครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563

14. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร แต่งตั้งมีผลวันที่ 16 ธันวาคม 2563 / /

- ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์

เตชวรสินสกุล

/ / / / / / / / / / / / / / ลาออก

มีผลตั้งแต่

วันที่ 1 

ธันวาคม 

2563

15. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ แต่งตั้งมีผลวันที่ 

13 พฤษภาคม 2563

/ / / / / / / / / /

- นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร / / / / / / ครบวาระตามสัญญาจ้างมีผลตั้งแต่วันที่ 

13 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

รวมกรรมการที่เข้าประชุม 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 14 15 15 15 15 13

จํานวนกรรมการทั้งหมด 15 14 14 14 14 14 14 14 15 15 14 15 15 15 15 15
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

รายช่ือกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการในป 2563

การดํารงตําแหนง

กรรมการระหวางป

คณะ

กรรมการ

ปตท.

รวม 

16 คร้ัง

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

รวม 

14 คร้ัง

คณะ

กรรมการ

กํากับดูแล

กิจการท่ีดี 

รวม 

9 คร้ัง

คณะ

กรรมการ

สรรหา

รวม 

9 คร้ัง

คณะ

กรรมการ

กําหนด

คาตอบแทน 

รวม 

5 คร้ัง

คณะ

กรรมการ 

บริหาร

ความเส่ียง

องคกร

รวม 

10 คร้ัง

  1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร

  ศิริสัมพันธ์

3/3 6 พฤศจิกายน 2563

(แทนนายไกรฤทธ์ิ

อุชุกานนท์ชัย)

  2. ศาสตราจารย์พิเศษ 

  ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 

16/16 7/7 3/3 -

  3. นายดอน วสันตพฤกษ์ 16/16 9/9 -

  4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ 15/16 5/5 -

  5. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 15/16 7/7 6/6 -

  6. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 5/5 3/3 11 กันยายน 2563

(แทนนายสุพัฒนพงษ์ 

พันธ์มีเชาว์)

  7. นายดนุชา พิชยนันท์ 15/16 12/14 -

  8. นายกฤษณะ บุญยะชัย 8/8 7/7 3 กรกฎาคม 2563

(แทนนายณัฐชาติ 

จารุจินดา)

  9. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล

  นิติไกรพจน์

16/16 9/9 9/9 -

  10. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม 8/8 2/2 3 กรกฎาคม 2563

(แทนนายวิชัย 

อัศรัสกร)

  11. ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 16/16 9/9 10/10 -

  12. นายจุมพล ริมสาคร 16/16 5/5 10/10 -

  13. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ 8/8 5/5 3 กรกฎาคม 2563

(แทนนายสราวุธ 

แก้วตาทิพย์)

  14. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร 2/2 16 ธันวาคม 2563

(แทนศาสตราจารย์ 

ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล)

 15. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 10/10 13 พฤษภาคม 2563

(แทนนายชาญศิลป์ 

ตรีนุชกร)
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

สรุปการเขาประชุมของกรรมการครบวาระ/ ลาออก ระหวางป 2563 (รวม 7 ทาน)

รายช่ือกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการในป 2563

การดํารงตําแหนง

กรรมการระหวางป

คณะ

กรรมการ

ปตท.

รวม 

16 คร้ัง

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

รวม 

14 คร้ัง

คณะ

กรรมการ

กํากับดูแล

กิจการท่ีดี 

รวม 

9 คร้ัง

คณะ

กรรมการ

สรรหา

รวม 

9 คร้ัง

คณะ

กรรมการ

กําหนด

คาตอบแทน 

รวม 

5 คร้ัง

คณะ

กรรมการ 

บริหาร

ความเส่ียง

องคกร

รวม 

10 คร้ัง

  1.  นายณัฐชาติ จารุจินดา 1/1 พ้นจากตําแหน่ง

เนื่องจากอายุครบ 

65 ปีบริบูรณ์ 

มีผลต้ังแต่วันที่ 

17 มกราคม 2563

  2. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 6/6 ครบวาระ

ตามสัญญาจ้าง 

มีผลต้ังแต่วันที่ 

13 พฤษภาคม 2563

  3. นายวิชัย อัศรัสกร 8/8 7/7 ครบวาระการดํารง

ตําแหน่งในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2563 

วันที่ 3 กรกฎาคม 

2563

  4. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ 8/8 ครบวาระการดํารง

ตําแหน่งในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2563 

วันที่ 3 กรกฎาคม 

2563

  5. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 10/10 5/5 ลาออก มีผลต้ังแต่

วันที่ 23 กรกฎาคม 

2563

  6. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 13/13 พ้นจากตําแหน่ง

เนื่องจากอายุครบ 

65 ปีบริบูรณ์ 

มีผลต้ังแต่วันที่ 

6 พฤศจิกายน 2563

  7. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ 

  เตชวรสินสกุล 

14/14 8/8 3/3 ลาออก มีผลต้ังแต่

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ: 

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการ ปตท. รวม 16 คร้ัง เป็นการประชุมตามปกติ 12 คร้ัง และประชุมนัดพิเศษ 4 คร้ัง 

* สาเหตุสว่นใหญ่ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนือ่งจากติดภารกิจราชการและหรือเป็นการประชุมนดัพิเศษที่นดัหมายเพิม่เติม โดยกรรมการ

 จะแจ้งการลาและส่งหนังสือลาประชุมให้กับประธานกรรมการ 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

(2) การจายคาตอบแทนคณะกรรมการ ปตท.

 ปตท. ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่

ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสม คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทน

สําหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ประจําปี 2563 โดยพิจารณาปัจจัยที่สําคัญ เช่น แนวปฏิบัติของบริษัท 

จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนําทั้งระดับประเทศและระดับโลก แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็น

รัฐวิสาหกิจ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. รวมท้ังข้อมูล

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมาใช้ในการพิจารณาด้วย โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ย

ประชุมและโบนัส อนึ่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม

ตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

คาตอบแทนกรรมการ 

 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แยกเป็นดังนี้

1. คาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจําป 2563 ซ่ึงจายในอัตราเดิม 

 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย

  • ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน โดยประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นสองเท่า

ของกรรมการ 

  • เบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมครั้งละ 60,000 บาท โดยประธานกรรมการได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25 

โดยจํากัดการจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายได้มากกว่า 1 คร้ัง แต่ต้อง

ไม่เกิน 15 คร้ังต่อปี 

 1.2 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งเท่ากับอัตราเดิม ดังนี้

  1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

   • ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท เท่ากับอัตราเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเท่ากับกรรมการ 

• เบี้ยประชุม คร้ังละ 45,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการได้รับมากกว่ากรรมการ

 ร้อยละ 25 และเลขานุการฯ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,500 บาท

 1.2.2 สําหรับคณะกรรมการอ่ืน คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ท่ีอาจมีการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตามความจําเป็นและเหมาะสมในอนาคต กําหนดค่าตอบแทน เท่ากับอัตราเดิม ดังนี้

   • ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่มี เช่นเดิม

   • เบี้ยประชุม คร้ังละ 30,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการได้รับมากกว่ากรรมการ

 รอ้ยละ 25

 1.3 ผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี เช่นเดิม

 ทัง้นี ้ปตท. จดัหารถสาํหรบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บัประธานกรรมการใชใ้นขณะดาํรงตําแหนง่ เพือ่อาํนวยความสะดวกในการปฏบิตัิ

หน้าที่เท่าน้ัน
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจําป 2563

 กําหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจําปี 2563 ตามผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของ ปตท. เป็นอัตราเงินโบนัส

เท่ากับร้อยละ 0.05 ของกําไรสุทธิ ประจําปี 2563 และให้คํานวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ภายในวงเงินไม่เกิน 

60,000,000 บาท ทัง้คณะ โดยประธานคณะกรรมการ ปตท. จะไดร้บัโบนสัสงูกวา่กรรมการ ในอตัรารอ้ยละ 25 (จา่ยตามนโยบายเดมิ)

คาตอบแทนท่ีกรรมการไดรับเปนรายบุคคล ป 2563 

 หน่วย: บาท

ลําดับ รายช่ือกรรมการ

จํานวนวัน

ม.ค. - ธ.ค. 

2563

โบนัส

ป 2563

เบ้ียประชุม

กรรมการฯ

(รวมคาตอบแทน

รายเดือน)

เบ้ียประชุม

กรรมการฯ 

เฉพาะเร่ือง

รวมเบ้ียประชุม 

กรรมการฯ 

และคาตอบแทน

รายเดือน

รวมคาตอบแทน

1 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร

ศิริสัมพันธ์

56 231,797.36  248,000.00  -    248,000.00 479,797.36

2 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์

กิตยารักษ์ 

366 1,294,335.62  1,260,000.00  538,790.32  1,798,790.32 3,093,125.94

3 นายดอน วสันตพฤกษ์ 366 1,294,335.62  1,260,000.00  337,500.00  1,597,500.00 2,891,835.62

4 พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ 366 1,294,335.62  1,200,000.00  187,500.00  1,387,500.00 2,681,835.62

5 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาคก/ 366 1,294,335.62  1,260,000.00  623,709.68  1,883,709.68 3,178,045.30

6 ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 112 383,147.66  350,000.00  112,500.00  462,500.00 845,647.66

7 นายดนุชา พิชยนันท์ก/ 366 1,294,335.62  1,260,000.00  705,000.00  1,965,000.00 3,259,335.62

8 นายกฤษณะ บุญยะชัย 181.5 630,145.36  597,580.65  358,790.32  956,370.97 1,586,516.33

9 ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ก/ 366 1,294,335.62  1,260,000.00  570,000.00  1,830,000.00 3,124,335.62

10 พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม 181.5 630,145.36  597,580.65  60,000.00  657,580.65 1,287,726.01

11 ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสด์ิ 366 1,294,335.62  1,260,000.00  540,000.00  1,800,000.00 3,094,335.62

12 นายจุมพล ริมสาคร 366 1,294,335.62  1,260,000.00  420,000.00  1,680,000.00 2,974,335.62

13 นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ 181.5 630,145.36  597,580.65  150,000.00  747,580.65 1,377,726.01

14 หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร 16 54,129.98  75,483.87  -    75,483.87 129,613.85

15 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ข/ 233 816,602.95 768,387.10  -  768,387.10 1,584,990.05

รวมท้ังส้ิน 13,730,798.99  13,254,612.92  4,603,790.32  17,858,403.24  31,589,202.23 

ก/  รวมค่าเบี้ยประชุมการปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ข/  ค่าตอบแทนกรรมการท้ังหมด ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ของนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นั้น นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

 ได้ดําเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ: 

บุคคลลําดับที่ 1 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

     และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ต้ังแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

บุคคลลําดับที่ 6  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ต้ังแต่วันที่ 11 กันยายน 2563

บุคคลลําดับที่ 8  นายกฤษณะ บุญยะชัย ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ  ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

บคุคลลําดับที่ 10 พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ  ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

บุคคลลําดับที่ 13  นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

บุคคลลําดับที่ 14  หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้ังแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563

บุคคลลําดับที่ 15  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์  ดํารงตําแหน่งกรรมการ  ต้ังแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

     และเลขานุการคณะกรรมการ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การกำากับดูแลกิจการ

กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2563

 หน่วย: บาท

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร

จำ�นวนวัน

ม.ค. - ธ.ค. 

2563

โบนัส 

ปี 2563

เบี้ยประชุม

กรรมก�รฯ

(รวมค่�ตอบแทน

ร�ยเดือน)

เบี้ยประชุม

กรรมก�รฯ 

เฉพ�ะเรื่อง

รวมเบี้ยประชุม 

กรรมก�รฯ 

และค่�ตอบแทน

ร�ยเดือน

รวมค�่ตอบแทน

1 นายณัฐชาติ จารุจินดา 16 54,129.98  75,483.87  -    75,483.87 129,613.85

2 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร* 133 477,732.67  491,612.90  -    491,612.90 969,345.57

3 นายวิชัย อัศรัสกร 184.5 664,190.26  662,419.35  428,709.68  1,091,129.03 1,755,319.29

4 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ 184.5 664,190.26  662,419.35  -    662,419.35 1,326,609.61

5 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 204 730,161.17  801,290.32  150,000.00  951,290.32 1,681,451.49

6 นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 310 1,375,803.25  1,585,000.00  -    1,585,000.00 2,960,803.25

7 ศาสตราจารย์ 
ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล 

335 1,185,897.60  1,170,000.00  330,000.00  1,500,000.00 2,685,897.60

รวมทั้งสิ้น 5,152,105.19 5,448,225.79  908,709.68  6,356,935.47 11,509,040.66 

* ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดของนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นั้น นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้ดำาเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารในตำาแหน่ง 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่เรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ: 
บุคคลลำาดับที่ 1  นายณัฐชาติ จารุจินดา ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 และพ้นวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ เนื่องจาก 
    อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 
บุคคลลำาดับที่ 2  นายชาญศลิป ์ตรนีชุกร ดำารงตำาแหนง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ/่ กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ  
    ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และครบวาระตามสัญญาจ้าง มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
บุคคลลำาดับที่ 3  นายวิชัย อัศรัสกร ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และครบวาระการดำารงตำาแหน่งในการ 
    ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
บุคคลลำาดับที่ 4  นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 และครบวาระการดำารงตำาแหน่งในการ 
    ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
บุคคลลำาดับที่ 5  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ปตท.  
    มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
บุคคลลำาดับที่ 6 นายไกรฤทธิ ์อชุกุานนทช์ยั ดำารงตำาแหนง่กรรมการอสิระ ต้ังแต่วนัที ่11 กรกฎาคม 2561 และได้รบัการแต่งต้ังเปน็ประธานกรรมการ  
    ตัง้แต่วนัที่ 7 กันยายน 2561 และพ้นวาระการดำารงตำาแหนง่กรรมการ เนือ่งจากอายคุรบ 65 ปบีรบิรูณ ์มผีลตัง้แตว่นัที ่6 พฤศจกิายน  
    2563 
บุคคลลำาดับที่ 7  ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 และลาออกจากการเป็น 
    กรรมการ ปตท. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป  2560 - 2563

 หน่วย: บาท

คาตอบแทน

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

จํานวน

ราย

จํานวนเงิน

จํานวน

ราย

จํานวนเงิน

จํานวน

ราย

จํานวนเงิน

จํานวน

ราย

จํานวนเงิน

เงินเบี้ยประชุม 15 17,319,925.12 15 17,241,903.21 15 21,787,467.74 15 24,215,338.71

โบนัสรวม 15 45,215,753.42 15 45,125,342.45 15 46,475,302.07 15 18,882,904.18

รวม 62,535,678.54 62,367,245.66 68,262,769.81 43,098,242.89

หมายเหตุ: 

ปี 2560, 2561, 2562, 2563 ค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ท่ีแสดงในตาราง ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ซ่ึงได้ดําเนินการตามเง่ือนไขสัญญาจ้างบริหารในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เรียบร้อยแล้ว

คาตอบแทนกรรมการ/ กรรมการอิสระที่ไดรับจากการเปนกรรมการ/ กรรมการอิสระ ในบริษัทยอย* ระหวางป 2563

(โดย ปตท. จะแสดงคาตอบแทนท่ีกรรมการ/ กรรมการอิสระ ปตท. ไดรับเฉพาะชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง

เปนกรรมการ/ กรรมการอิสระของ ปตท. เทานั้น)

หน่วย: บาท
 

รายช่ือ

คาตอบแทนคณะกรรมการ

คาเบ้ียประชุม

กรรมการ

เฉพาะเร่ือง

รวมคาตอบแทน หมายเหตุ
โบนัส

กรรมการ***

คาเบ้ียประชุม

และคาตอบแทน 

รายเดือน

 1.  ศาสตราจารย์พิเศษ 

  ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

2,137,102.44 102,083.25 - 2,239,185.69 ค่าตอบแทนซึ่งดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการ 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด 

(มหาชน) ช่วงวันที่ 6 - 30 

พฤศจิกายน 2563

 2. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 622,396.58 410,000.00 - 1,032,396.58 ค่าตอบแทนซึ่งดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

ช่วงวันที่ 11 กันยายน 2563 - 

31 ธันวาคม 2563

 3. นายดอน วสันตพฤกษ์ 2,390,016.48 1,200,000.00 506,250.00 4,096,266.48 ค่าตอบแทนซึ่งดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระ 

บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2563 - 

31 ธันวาคม 2563
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

รายช่ือ

คาตอบแทนคณะกรรมการ

คาเบ้ียประชุม

กรรมการ

เฉพาะเร่ือง

รวมคาตอบแทน หมายเหตุ
โบนัส

กรรมการ***

คาเบ้ียประชุม

และคาตอบแทน 

รายเดือน

 4.  นางเปรมฤทัย 

  วินัยแพทย์

2,082,496.68 20,967.74 - 2,103,464.42 ค่าตอบแทนซึ่งดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

ช่วงวันที่ 3 - 15 กรกฎาคม 

2563

 5.  นายอรรถพล 

  ฤกษ์พิบูลย์**

1,242,531.00 450,000.00 - 1,692,531.00 ค่าตอบแทนซึ่งดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัท ปตท.สํารวจ

และผลิตปิโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) ช่วงวันที่ 1 สิงหาคม 

2563 - 31 ธันวาคม 2563

1,709,681.95 330,645.00 101,250.00 2,141,576.95 ค่าตอบแทนซึ่งดํารงตําแหน่ง

กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ 

จํากัด (มหาชน) ช่วงวันที่ 

13 พฤษภาคม 2563 - 

31 กรกฎาคม 2563

- 398,387.10 - 398,387.10 ค่าตอบแทนซึ่งดํารงตําแหน่ง

กรรมการ/ ประธานกรรมการ

บริษัท ปตท. นํ้ามัน

และการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2563 - 

31 ธันวาคม 2563

 6.  นายสุพัฒนพงษ์ 

  พันธ์มีเชาว์

2,390,016.48 695,483.87 135,000.00 3,220,500.35 ค่าตอบแทนซึ่งดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2563 - 

22 กรกฎาคม 2563

 7.  นายณัฐชาติ จารุจินดา - 23,225.81 - 23,225.81 ค่าตอบแทนซึ่งดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัท ไออาร์พีซี 

จํากัด (มหาชน) ช่วงวันที่ 

1 - 16 มกราคม 2563
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

รายช่ือ

คาตอบแทนคณะกรรมการ

คาเบ้ียประชุม

กรรมการ

เฉพาะเร่ือง

รวมคาตอบแทน หมายเหตุ
โบนัส

กรรมการ***

คาเบ้ียประชุม

และคาตอบแทน 

รายเดือน

 8.  นายชาญศิลป์ 

  ตรีนุชกร**

1,080,108.62 575,483.87 - 1,655,592.49 ค่าตอบแทนซึ่งดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัท ปตท.สํารวจ

และผลิตปิโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) ช่วงวันที่ 

1 มกราคม 2563 - 

12 พฤษภาคม 2563

- 683,225.81 - 683,225.81 ค่าตอบแทนซึ่งดํารงตําแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษัท 

ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2563 - 

12 พฤษภาคม 2563 

หมายเหตุ: 

* อ้างอิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 

** นายอรรถพล ฤกษพ์ิบลูย ์และนายชาญศิลป์ ตรีนชุกร ไดด้าํเนินการตามเงือ่นไขสญัญาจา้งบริหารในตําแหนง่กรรมการผูจ้ดัการใหญเ่รียบรอ้ยแล้ว

*** โบนัสกรรมการของกรรมการที่ได้รับจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล 

 เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) เป็นโบนัสประจําปี 2563 สําหรับผลการดําเนินงาน ปี 2562 ซึ่งกรรมการจะได้รับโบนัสดังกล่าว เมื่อได้รับ

 การอนมุัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ของแต่ละบริษัทเรียบร้อยแล้ว

  

8.1.3 การกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีทําหน้าท่ีกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติ

ใหค้ณะกรรมการจดัการการกาํกบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง และการกาํกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบองคก์ร (Governance, 

Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

การจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) การควบคุมภายใน และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ขององค์กร โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์เป็นประธานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่รับผิดชอบกํากับดูแลและดําเนินการตามแผนการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริต

และคอร์รัปชันของ ปตท. พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดประจําปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และคณะกรรมการ ปตท. ซึ่งการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินงานดังกล่าว 

ปตท. มีการดําเนินงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยสรุปดังนี้

 1.  การพฒันาระบบ PTT Group Way of Conduct Web Portal ซึง่เปน็ฐานขอ้มูลและชอ่งทางในการสือ่สารระหวา่งเจา้ของนโยบาย 

หน่วยงานบริหารบริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีการดําเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

  2.  การเยี่ยมชมการดําเนินงาน (Site Visit) เพื่อขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สื่อความ เพื่อกําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การดําเนินงานด้าน Governance, Risk และ Compliance (GRC) รวมถึงการให้

คําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. กับบริษัทในกลุ่ม

 3.  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (GRC) รวมไปถึงการเน้นย้ําแนวปฏิบัติต่าง ๆ ผ่าน Development 

Program ดังนี้ 

  • MD on Board สําหรับผู้บริหารระดับสูงที่ดํารงตําแหน่ง MD/ CEO ในกลุ่ม ปตท. 

  • Secondment Development Program สําหรับผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทในเครือ ปตท. 

 (รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลบริษัทย่อย รายงานไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 “หัวข้อ การกํากับดูแลการดําเนินงาน

ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” และ “หัวข้อ นโยบายการไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีอ่ืนของกรรมการและผู้บริหาร”
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

8.1.4 การติดตามใหมีการปฏิบัติ

   ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

   ในการกํากับดูแลกิจการ 

(1) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

 ปตท. จัดใหม้รีะบบการรายงานการ ซือ้-ขาย หลกัทรพัยบ์รษิทั

ในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า ซึ่งหากบุคลากร ปตท. มีความจําเป็น

ต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จะต้องแจ้ง

เลขานุการบริษัทผ่านระบบดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน 

โดยในปี 2563 มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าของ

ผู้เกี่ยวข้องกับขอ้มลูภายในท้ังสิน้ 15 รายการ ซึ่งไม่ไดอ้ยูร่ะหว่าง

การแจ้งเตือนให้งดซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเกิดเหตุการณ์สําคัญ

ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท.

(2) ความขัดแยงทางผลประโยชน 

  (Conflicts of Interest)

 ปตท. กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกัน

ของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Conflicts of Interest) 

เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรม

ที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม 

 การจัดทํารายงานเปดเผยรายการ

 ท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท. 

 

 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปตท. กําหนด

ให้บุคลากร ปตท. ทุกคนต้องจัดทํารายงานเปิดเผยรายการ

ที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวดองในครอบครัว 

มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. เป็นประจําทุกปี 

และทุกครั้งที่พบรายการ ซึ่งปี 2563 กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกระดับจัดทํารายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์

ประจําปี ครบถ้วนร้อยละ 100 โดยผู้บริหารและพนักงาน จัดทํา

รายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT Intranet 

ซึ่งไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระสําคัญ โดยในแบบการเปิดเผย

รายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. จะเป็นการยืนยัน

การรับทราบว่า การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในการดาํเนินธรุกจิของ ปตท. เขา้ลกัษณะแหง่ความผิดทางวินยั 

ตอ้งพิจารณาโทษวินยัตามข้ันตอนการลงโทษและความร้ายแรง

ของการกระทํา

 

 การจัดทํารายงานการมีสวนไดเสีย

 ของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคล

 ท่ีมีความเกี่ยวของ

 รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว รายงานไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 

หัวข้อ 6 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เรียบร้อยแล้ว

 

(3) กิจกรรมรณรงคสงเสริมการกํากับ

  ดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ 

  และการตอตานการทจุรติและคอรรปัชัน

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทําหน้าที่กํากับดูแล 

ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแล

กจิการที่ดแีละการต่อตา้นทจุรติและคอร์รปัชนัของ ปตท. โดยเป็น

ผู้มอบนโยบายและแนวปฏบิตัใิห้คณะกรรมการจดัการการกาํกบั

ดูแล  การบริหารความเส่ียง  และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบองค์กร (Governance, Risk and Compliance 

Management Committee: GRCMC) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่

ในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการ

ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) การควบคุม

ภายใน และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของ

องค์กร รวมท้ังปฏบัิตหิน้าทีเ่ปน็ศนูยป์ฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติ

ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. โดยมีรองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่กํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์เป็นประธาน

และรายงานตรงต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

มีหนา้ทีร่บัผิดชอบกาํกบัดูแลและดาํเนินการตามแผนการกาํกับ

ดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

พรอ้มทัง้กาํหนดเปา้หมายและตวัชี้วดัประจาํป ีซึ่งไดร้บัอนมุตัจิาก

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ ปตท. 

โดยนอกจากการดําเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังที่กล่าว

ในหัวข้อ 6 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชัน ปี 2563 ปตท. มีการดําเนินงานเพื่อ

ส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธรุกิจ และการตอ่

ต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้
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สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

 • จัดอบรมเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชันแก่พนักงานที่เข้าใหม่ รวมท้ัง

กําหนดให้สอบวัดความรู้ผ่านระบบ CG E-Learning 

และมอบคู่มือ CG ให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคนได้ศึกษา

และลงนามรับทราบ เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน โดยปี 2563 กําหนดให้การอบรมหลักสูตร 

E-Learning จํานวน 3 หลักสูตรของ ปตท. ได้แก่ CG, 

Compliance Policy และพระราชบัญญตักิารจัดซื้อจัดจา้ง

และการบรหิารพสัดภุาครฐัถอืเปน็หนึง่ใน Corporate KPI 

ด้าน Non-Compliance โดยมีจํานวนพนักงาน ปตท. 

เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นร้อยละ 99.33 

 • สื่อความในที่ประชุมสายงานกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 

และการสัมมนาต่าง ๆ เช่น Town Hall, การจัดอบรม

หลักสูตร กระบวนการสืบสวนและสอบสวนสําหรับ

ผู้บริหารระดับสูง และกระบวนการสืบสวนและสอบสวน

สําหรับผู้จัดการฝ่าย โดยวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช. 

เพือ่ใหผู้บ้รหิารทราบและเข้าใจถงึข้ันตอนการปฏบัิตงิาน

ในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนอย่างแท้จริง 

 • จัดทํา E-Learning ในระบบ PTT Intranet เพื่อเป็น

สื่อการเรียนรู้  เรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชันด้วยตนเอง สําหรับพนักงานในทุกพื้นที่อย่าง

ท่ัวถึง ได้แก่ หลักสูตร CG E-Learning โดยใช้เหตุการณ์

จาํลองต่าง ๆ  เพือ่ให้สามารถนําสิ่งที่เรยีนไปประยุกต์ใชไ้ด้

ในสถานการณ์จริงตามความเหมาะสม รวมถึงทดสอบ

วัดความเข้าใจของพนักงานในท้ายหลักสูตร นอกจากนี้ 

ในป ี2563 ไดจ้ดัทาํ E-Learning หลกัสตูรพระราชบญัญตัิ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562 

เพิ่มเติมอีก 1 หลักสูตร

 • จัดสื่อความด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

คอร์รัปชัน (Fraud Risk Management) ให้กับผู้แทน

ทุกสายงานใน ปตท. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องตามหลักสากลในหลักการบริหารความเสี่ยง

ด้านการทุจริตและคอร์รัปชันและมาตรการควบคุม

ภายในที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้แนวทาง

ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน

ประจําวันของตนเอง โดยในปี 2563 มีการจัดสื่อความฯ 

ท้ังสิ้น 14 สายงาน 

 • ประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน

เพื่อนําข้อมูลมาใช้พัฒนางานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

พนักงานร้อยละ 98.53 มีความเข้าใจเป็นอย่างดี, 

พนักงานร้อยละ 86.40 มีความพึงพอใจต่อการสื่อความ 

GRC อยู่ในระดับดี-ดีมาก และพนักงานร้อยละ 89.41 

เห็นดว้ยตอ่การดําเนินงานดา้นการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี

และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.

 • สร้างบรรยากาศให้พนักงานตระหนักรู้ โดยรณรงค์ผ่าน

สือ่ตา่ง ๆ  ภายในองคก์ร เชน่ การจดันทิรรศการ การจดัทํา

เว็บไซต์ GRC Intranet และเปิดโอกาสให้ผูส้นใจได้ตดิต่อ

สอบถามได้ผ่านช่องทางอีเมล GRChelpdesk@pttplc.com 

จัดให้มีการยํ้าเตือน CG Tips ผ่านอีเมล ภายใน, Page: 

CG Channel ใน PTT Workplace เพื่อให้พนักงานทุกคน

ได้รับทราบข่าวการดําเนินการที่เกี่ยวกับ CG/GRC 

รวมท้ังให้ความรู้และร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ นอกจากนี้ 

ได้กาํหนดเป็น Agenda Base Meeting ในวาระการประชุม

ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีหัวข้อ QSHE/ SPIRIT/ CSR/ 

GRC Talk เพื่อเป็นช่องทางการสื่อความการกํากับดูแล 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร และส่งเสริม

การทํางานอย่างมี CG/GRC ด้วย เช่น การประชุม

คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เป็นต้น

 • จัดกิจกรรม GRC Camp ซึ่งได้ดําเนินการต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 7 เพื่อพัฒนาผู้แทนพนักงาน ปตท. ที่เข้าร่วม

กิจกรรม ให้เป็น GRC Agent ของสายงาน ในการสื่อสาร

ความรู้ความเข้าใจด้านการกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

องค์กร แก่เพื่อนพนักงาน และนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้

ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยในปี 2563 ได้จัด

กิจกรรมในรูปแบบ Virtual Camp (On Site/ Online) 

ประกอบไปด้วยกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้ แบ่งปัน

ประสบการณ์การดําเนินงานด้าน GRC โดยผู้บริหาร

ระดับสงูสายงาน GRC และสายงานธุรกจิ เพื่อให้พนักงาน

นําความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง

วัฒนธรรมด้าน Business Integrity 
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สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

 • ให้ความสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการของบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการ

แบบกลุ่ม ปตท. โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี กลุ่ม ปตท. ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับ

มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม 

ปตท. ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งกําหนดแผน

การดําเนินงาน และแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ผ่านกิจกรรม PTT Group CG Day อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่การดําเนินการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ PTT, 

PTTEP, GC, TOP, IRPC, GPSC และ OR ท้ังนี้ มีผู้รับเชิญ

กิตติมศักดิ์จากหน่วยงานภายนอกให้เกียรติเข้าร่วมงาน 

เช่น ผู้แทนจาก ตลท. สํานักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

เป็นต้น รวมท้ังคู่ค้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานกลุ่ม ปตท. ปี 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด 

(มหาชน) หรือ IRPC เป็นเจ้าภาพจัดงานภายใต้แนวคิด 

PTT Group CG Day 2020: Step to the Future… 

โลกยุคใหม่ในแบบ CG ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการขับเคลื่อนองค์กร

ของกลุ่ม ปตท. ตามหลัก CG เตรยีมพร้อมกับการปรับตวั

ภายใต้สภาวะธุรกิจเปลี่ยนแปลง 

 • มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายความโปร่งใส 

เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริมและผลักดัน

ให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท. ประกาศเจตนารมณ์

เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อลดความเสี่ยง

ในการเกิดการทจุริตและคอรร์ปัชนัตลอดสายโซอ่ปุทาน 

โดยปี 2563 มีการสื่อความให้ความรู้และเชิญชวนคู่ค้า

เป็นแนวร่วม CAC ในงานสัมมนาคู่ค้าประจําปี และงาน

สัมมนาคู่ค้าสายงานก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ 

และสายงานระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ

 • ส่งเสริมและร่วมแบ่งปันความรู้ต่อหน่วยงานภายนอก 

เพื่อยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย

ผู้บริหารได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์

และแนวคิดด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในโอกาส

ต่าง ๆ และให้การต้อนรับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ 

และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมกิจการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาดูงานในด้าน

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.
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สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

(4) การแจงเบาะแส (Whistleblowing)

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ 

การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/ เบาะแส ทั้งภายในองค์กร

ผ่านระบบ Intranet Webboard และจากภายนอกผ่านช่องทาง

เว็บไซต์/ โทรศัพท์ /  หนังสือแจ้ง/ อี เมล แจ้งหน่วยงาน 

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสาร

และภาพลกัษณอ์งคก์ร ฝา่ยกาํกบัดแูลและสง่เสริมธรรมาภิบาล 

หรือศูนย์บริหารคําส่ังซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ ดังนี้

 โทรศัพท์  :  1365 CONTACT CENTER, 0-2537-2000 

 เว็บไซต์  :  www.pttplc.com

 อีเมล   :  ศูนย์บริหารคําสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์: 

     1365@pttor.com

     ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร: 

     corporate@pttplc.com

     สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่: 

     corporatesecretary@pttplc.com

     ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์: 

     ptt-ir@pttplc.com

     สายด่วน GRC: 

     GRChelpdesk@pttplc.com

 LINE  : @contact1365

 ซึ่งข้อคําถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะส่งต่อ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ แก้ไขปรับปรุง ผ่านระบบ

การจัดการเรื่องร้องเรียนโดยมีการติดตามความคืบหน้า

ผ่านการแจ้งเตือนในระบบอีเมล ตาม Service Level Agreement 

(SLA) ที่กําหนด หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จจะแจ้งเตือนไปยัง

ผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปอีกระดับเพื่อดําเนินการ หากแล้วเสร็จ 

หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบจะแจง้ผลการดําเนินงานใหผู้ติ้ดตอ่ทราบ 

และมีการติดตามในภายหลังอีกคร้ังหนึ่ง โดยสอบถาม

ความพึงพอใจจากการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ Contact Center 

ท้ังนี้ ผู้บริหารติดตามสารสนเทศทั้งหมดเป็นประจําทุกเดือน

เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและนํากลับมาใช้เป็น

แนวทางปรับปรุงกระบวนการ สินค้า และบริการเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในปี 2563 

(ไม่รวมข้อร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับบริ ษัท ปตท. นํ้ามัน

และการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)) มีข้อคําถาม ข้อติชม และ

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวม 21,220 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่อง

บัตรส่วนลด/ บัตรเครดิตพลังงาน และข้อมูลสถานีบริการ

 สําหรับการร้องเรียน ปตท. เปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไป

สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ 

ปตท. ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สํานักตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายกํากับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล และฝ่ายทรัพยากร

บคุคล โดย ปตท. จะรบัฟงัทกุข้อรอ้งเรยีนอยา่งเสมอภาค โปรง่ใส 

เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกําหนดระยะเวลา

ดําเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครอง

ผู้ร้องเรียน 

 ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติแต่งตั้งโครงสร้าง

งานกํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ โดยจัดต้ังฝ่ายกํากับ

ดแูลและสง่เสริมธรรมาภิบาลทาํหนา้ทีร่บัผิดชอบเปน็ศูนยก์ลาง

รับแจ้งเหตุ เบาะแส ติดตามเรื่องแจ้งเหตุ ปกป้องคุ้มครอง

และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแส

ท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดทุจริตภายในองค์กร รายงานผลการสอบสวน

และการลงโทษต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

รวมถงึแจ้งความผลต่อผูเ้กีย่วข้อง ปี 2563 ได้รบัแจ้งข้อรอ้งเรยีน

ตามช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบองค์กรโดยเป็นของ ปตท. รวม 7 เรื่อง ท้ังนี้ 

ภายหลังจากที่ได้รับการพิจารณาตามกระบวนการแล้วพบว่า 

4 เรือ่งไมพ่บมูลเหตุทจุริต และ 3 เรือ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตาม 

ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังของ ปตท.

 

(5)  การจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลง

  การถือหลักทรัพย

 ในปี 2563 ปตท. โดยสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้จัดทํา

หนังสือแจ้งกรรมการและผู้บริหาร เรื่อง การห้ามซื้อ/ ขาย/ โอน

หุ้น ปตท. โดยมีการแจ้งกรรมการและผู้บริหารจํานวน 4 ครั้ง 

คือ ห้ามซื้อ/ ขาย/ โอนหุ้น ปตท. (1) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 

ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (งบปี 2562) (2) ระหว่างวันที่ 

1 เมษายน ถงึวนัที ่15 พฤษภาคม 2563 (งบไตรมาสที ่1 ป ี2563) 

(3) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 

(งบไตรมาสที่ 2 ปี 2563) (4) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 

15 พฤศจิกายน 2563 (งบไตรมาสที่ 3 ปี 2563) นอกจากนี้ 

ได้กําหนดนโยบายหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น 

โดยกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ 

หากมคีวามจาํเปน็ตอ้งซือ้ขายหลกัทรัพยข์องบรษิทัในกลุม่ ปตท. 

ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ปตท. ป 2562 และป 2563 

ลําดับ รายช่ือกรรมการ

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุ
ณ 

31 ธ.ค. 

2562

ณ 

31 ธ.ค.

2563

เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป 

(หุน)

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร

ศิริสัมพันธ์

N/A - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A 18,000 -  - 

2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์

กิตยารักษ์

- - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -  - 

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -  - 

4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -  - 

5. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

6. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร N/A 100,000 - กรรมการแต่งตั้งใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - -  - 

7. นายดนุชา พิชยนันท์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

8. นายกฤษณะ บุญยะชัย N/A - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 

3 กรกฎาคม 2563 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

9. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

ลําดับ รายช่ือกรรมการ

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุ
ณ 

31 ธ.ค. 

2562

ณ 

31 ธ.ค.

2563

เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป 

(หุน)

10. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม N/A - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 

3 กรกฎาคม 2563 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

11. ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ - - -  (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

12. นายจุมพล ริมสาคร - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

13. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ N/A - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 

3 กรกฎาคม 2563 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

14. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร N/A - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 

16 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

15. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 225,000 225,000 - ได้รับตําแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 

2563

คู่สมรส 43,000 43,000 - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

หมายเหตุ: 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น กรรมการลําดับที่ 1, 15 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการท่ีครบวาระและลาออกระหวางป 2563

ลําดับ รายช่ือกรรมการ

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุ
ณ 

31 ธ.ค. 

2562

ณ 

31 ธ.ค.

2563

เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป 

(หุน)

1. นายณัฐชาติ จารุจินดา 630 N/A N/A พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปี

มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

2. นายวิชัย อัศรัสกร - N/A N/A ครบวาระ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2563)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

3. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ - N/A N/A ครบวาระ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2563)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

4. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ - N/A N/A ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2563)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

5. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย - N/A N/A พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปี

มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2563)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร - N/A N/A ครบวาระตามสัญญาจ้าง 

มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

7. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล - N/A N/A ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2563)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

การถือหลักทรัพยของผูบริหาร ป 2562 และ 2563

ลําดับ รายช่ือผูบริหาร

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุ
ณ 

31 ธ.ค. 

2562

ณ 

31 ธ.ค.

2563

เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป 

(หุน)

1. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 225,000 225,000 - ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

(ไม่มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563)

คู่สมรส 43,000 43,000 - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

2. นายอธิคม เติบศิริ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3. นายกฤษณ์ อิ่มแสง 100,000 100,000 - (ไม่มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

4. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 554,510 554,510 - (ไม่มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล 288,120 288,120 - (ไม่มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563)

6. นางอรวดี โพธิสาโร - - - (ไม่มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563)

คู่สมรส 1,140 1,140 - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

7. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล N/A - - ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

8. นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม 77,000 77,000 - (ไม่มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563)

9. นางสาวเพียงพนอ บุญกลํ่า - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

10. นายวุฒิกร สติฐิต 141,210 141,210 - (ไม่มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563)

คู่สมรส 90,960 90,960 - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

11. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ N/A 214,190 - ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

(ไม่มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563) 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

ลําดับ รายช่ือผูบริหาร

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุ
ณ 

31 ธ.ค. 

2562

ณ 

31 ธ.ค.

2563

เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป 

(หุน)

12. นายดิษทัต ปันยารชุน - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

13. นายนพดล ป่ินสุภา 136,000 136,000 - (ไม่มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563)

คู่สมรส 508,000 508,000 - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

14. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล N/A 64,000 - ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

(ไม่มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563) 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

15. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

16. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 155,000 159,000 4,000 (มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563)

คู่สมรส - 12,000 12,000 (มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

17. นายชวลิต ทิพพาวนิช 10,000 10,000 - (ไม่มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

18. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

19. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

20. นายยงยศ ครองพาณิชย์ 3,000 3,000 - ย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าท่ี ณ บริษัท 

ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

มีผลต้ังแต่วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

(ไม่มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

21. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ 36,990 36,990 - (ไม่มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563)

22. นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล N/A 26,000 - ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

(ไม่มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563)

หมายเหตุ: 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น ผู้บริหารลําดับที่ 1, 6, 10, 13 และ 16 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

การถือหลักทรัพยของผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งใหม/ โยกยาย/ ลาออก/ เกษียณอายุ ป 2564

ลําดับ รายช่ือกรรมการ

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุ
ณ 

31 ธ.ค. 

2562

ณ 

31 ธ.ค.

2563

เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป 

(หุน)

1. นางชนมาศ ศาสนนันทน์ N/A N/A N/A ผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

วันที่ 1 มกราคม 2564

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A N/A N/A -

การถือหลักทรัพยของผูบริหารที่โยกยาย/ ลาออก/ เกษียณอายุ ป 2563

ลําดับ รายช่ือผูบริหาร

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุณ 

31 ธ.ค. 

2562

ณ 

31 ธ.ค.

2563

เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป 

(หุน)

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร - N/A N/A ครบวาระตามสัญญาจ้าง มีผลต้ังแต่วันที่ 

13 พฤษภาคม 2563 (มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2563)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

2. นายพงศธร ทวีสิน 10,000 N/A N/A เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 

(ไม่มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท.

 ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2563)

คู่สมรส 15,000 N/A N/A (มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3. นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ - N/A N/A เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2563)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

4. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง 80,000 N/A N/A เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2563)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 

(แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

ลําดับ รายช่ือผูบริหาร

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุณ 

31 ธ.ค. 

2562

ณ 

31 ธ.ค.

2563

เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป 

(หุน)

5. นายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ 15,160 N/A N/A เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2563)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

หมายเหตุ: 

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท

ในเครอื ปตท. ที่มาปฏบัิตงิานประจําในตาํแหนง่งานของ ปตท. จํานวน 60,000,000 หน่วย แบง่เปน็ 2 รุน่ คอื รุ่นที ่1 (PTT-W1) จํานวน 40,000,000 หน่วย 

เสนอขายในปี 2548 และใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย วันที่ 31 สิงหาคม 2553 และรุ่นที่ 2 (PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2549 

และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 28 กันยายน 2554 ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และยงัไม่มีการขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม่ 

 

(6) การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินตอ ป.ป.ช.

 รายละเอียดในเร่ืองดังกล่าว รายงานไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 หัวข้อนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เรียบร้อยแล้ว

(7) การแจงการมีสวนไดสวนเสียในท่ีประชุม

 รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว รายงานไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 หัวข้อนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เรียบร้อยแล้ว 

(8) การพิจารณาและการสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน

 รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว รายงานไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 หัวข้อนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เรียบร้อยแล้ว

8.2 รายงานผลการปฏิบัตหินาทีข่องคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งในปท่ีผานมา

 

 คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยในช่วงเริ่มแรกได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 

3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

จะมหีนา้ที่และความรบัผดิชอบในการดาํเนนิการเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการและการบรหิารความเสีย่งในระดบัคณะกรรมการดว้ย

 ต่อมาในปี 2547 คณะกรรมการ ปตท. ได้จัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อช่วยส่งเสริมและกลั่นกรอง 

การดาํเนนิงานเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการและการบรหิารจดัการใหด้เีลศิ และในป ี2556 คณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยงองคก์ร ปตท. เพือ่ใหก้ารดาํเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งของ ปตท. มคีวามชัดเจนมากยิง่ขึน้ และสอดคลอ้งกบั

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ทีีบ่รษัิทจดทะเบยีนพงึปฏบัิตแิละเปน็ไปตามหลักการและแนวทางการกํากบัดูแลกจิการที่ดใีนรฐัวสิาหกจิ

ปี 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดังน้ัน ในปัจจุบัน ปตท. จึงมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม 5 คณะ 

เพือ่ชว่ยกลัน่กรองงานที่มคีวามสําคญัอยา่งรอบคอบภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกจิการที่ด ีมุง่เนน้การสร้างประโยชน์สงูสดุให้แกผู่ถ้อืหุน้ 

โดยคาํนึงถึงผูท้ีม่ีสว่นไดส้ว่นเสียโดยรวม มีคณุธรรมในการดาํเนินธรุกิจ มีความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง

ทุกคณะประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย รวมท้ังมกีารกําหนดบทบาทภาระหน้าทีค่วามรับผดิชอบเป็นลายลักษณ์อกัษรไว้อยา่งชัดเจน ต้ังแต่ป ี2552 เป็นต้นมา 

ได้มีการขยายอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้มีหน้าที่มอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และติดตามการดําเนินงาน
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ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีสามารถดําเนินงาน

ด้านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงในปี 2556 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ได้มอีาํนาจครอบคลุมถงึการวางกรอบแนวทางการกํากบัดแูลการดําเนนิงานที่เกีย่วข้องกับการต่อตา้นการทุจรติของ ปตท. ในปี 2558 

และป ี2559 คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้การพิจารณาปรบัปรงุอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ได้แก ่คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้เปน็ปจัจบุนั

มากขึ้น ในปี 2560 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ทําหน้าที่กํากับดูแลกระบวนการ

บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2562 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติให้ปรับปรุงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งองคก์ร เพือ่ใหค้รอบคลมุเรื่องการพจิารณากลัน่กรองและใหข้อ้คดิเหน็วาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ และในป ี2563 

คณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นุมตัใิหป้รบัปรุงหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหม้คีวามชดัเจนในทางปฏบิตัยิิง่ขึน้ 

และสอดคล้องกับแนวปฏบัิตจิรงิ และคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการที่ด ีเพื่อให้ครอบคลุมดา้นการกํากบัดแูลกจิการที่ด ีการบรหิาร

จัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk and 

Compliance: GRC) และปรบัปรุงหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร เพือ่ใหค้รอบคลมุการกาํกบั

ดูแลการจัดการนวัตกรรมองค์กรด้วย

8.3 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2563 

  มีดังตอไปน้ี

8.3.1 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 288 - 290

8.4 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย ป 2563 

  มีดังตอไปน้ี

 

8.4.1 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา

 สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 291

 

8.4.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

 สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 292

 

8.4.3 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

 สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 293 - 295

   

8.4.4 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

 สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 296 - 297

 



ศาสตราจารยพิเศษ 

ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธาน

กรรมการตรวจสอบ นายดนุชา พิชยนันท์ และนายกฤษณะ 

บุญยะชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2563 มีวาระ

การดํารงตําแหน่ง สรุปดังนี้

 1 มกราคม 2563 ถึง 3 กรกฎาคม 2563

 • นายวิชัย อัศรัสกร 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 • นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  

  กรรมการตรวจสอบ 

 • นายดนุชา พิชยนันท์ 

  กรรมการตรวจสอบ 

 3 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 • นายดนุชา พิชยนันท์ 

  กรรมการตรวจสอบ 

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  กรรมการตรวจสอบ

 โดยมีนายชฎิล ชวนะลิขิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สํานักตรวจสอบภายใน ดาํรงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. และตามกฎบัตร

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย

สอบทานและผลักดันให้ ปตท. ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ที่เพียงพอ มีการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มุ่งเน้นการเป็น

องค์กรโปร่งใส มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรและสํานัก

ตรวจสอบภายในให้เปน็เปา้หมายเดียวกนั เพ่ือยกระดับคณุภาพ

การตรวจสอบภายในตามเป้าหมายในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ

(Trustworthy Partner) ที่สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างย่ังยืน

ให้แก่ ปตท. โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน สรุปภารกิจที่สําคัญของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดังนี้

รายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

 1. ผลักดันให้เกิดการยกระดับกระบวนการกํากับดูแล 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มุ่งเน้นการสร้างให้เกิดวัฒนธรรม

ขององค์กรในเรื่อง Business Integrity โดยมีการดําเนินงาน

อย่างบูรณาการตามหลักการ Three Lines Model ซึ่งทําให้

ท้ังผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการกระทําที่ไม่ถูกต้อง และ

มีความเขา้ใจที่สอดคล้องกันวา่ การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล จะช่วยส่งเสริมให้ลดโอกาสการเกิดทุจริต

และคอร์รัปชันได้

 2. ส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการให้ความสําคัญกับความปลอดภัย 

(Safety) ในการดาํเนนิงานตา่ง ๆ  ท้ังในกรณทีี ่ปตท. ดาํเนนิการเอง 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดําเนินการ โดยให้ข้อเสนอแนะให้

ฝ่ายจัดการพิจารณาทบทวนกระบวนการดําเนินงาน การกํากับ

ดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมถึงพิจารณานําเทคโนโลยี

มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานของ

ความปลอดภัยท่ัวท้ังองค์กร

 3. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการนํา Lesson Learnt 

จากกรณกีารดาํเนนิงานตา่ง ๆ  มาทบทวนกระบวนการดาํเนนิงาน 

เพื่อให้กระบวนการดําเนินงาน เช่น กระบวนการบริหารสัญญา 

และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

แก่ทุกฝ่าย
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 4. สง่เสรมิให ้ปตท. กา้วสูก่ารเปน็ Data-Driven Organization 

เพื่อให้ทั้งองค์กรมีฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งทั้งหน่วยงาน 1st, 2nd 

และ 3rd Lines สามารถใช้ประโยชน์ โดยมีระบบธรรมาภิบาล

ข้อมูล (Data Governance) ที่ดี พร้อมสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการ

ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการความเส่ียงทางด้านความม่ันคง

ปลอดภยัไซเบอร ์(Cybersecurity) โดยมกีระบวนการในการสรา้ง

ความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ของคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน (Peopleware) อย่างต่อเนื่อง

 5. สนับสนุนการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดการดําเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ลดโอกาส

ในการเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน และการส่งเสริมให้ เกิด

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เช่น การพัฒนาระบบ Digital 

Procurement และ Investment Dashboard การปรับปรุงระบบ

ที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และการนํา 

Robotic Process Automation (RPA) มาใช้ในกระบวนการ

ต่าง ๆ เป็นต้น

 6. มอบนโยบายการยกระดับคณุภาพการตรวจสอบภายใน

ของกลุ่ม ปตท. เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล น่าเชื่อถือ และมีความเป็นมืออาชีพ มุ่งเน้น

การตรวจสอบเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกเหนือ

จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 

เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม โดยมีการพัฒนา

บคุลากรอย่างตอ่เนือ่ง และนําเทคโนโลยีมาใชใ้นการปฏิบตัิงาน

ตรวจสอบเพิ่มเติม

 ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 

14 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

 1 มกราคม 2563 ถึง 3 กรกฎาคม 2563  

 มีการประชุม 7 ครั้ง

 • นายวิชัย อัศรัสกร 

  เข้าร่วมประชุม 7 คร้ัง 

 • นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  

  เข้าร่วมประชุม 7 คร้ัง 

 • นายดนุชา พิชยนันท์ 

  เข้าร่วมประชุม 6 คร้ัง

 3 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

 มีการประชุม 7 ครั้ง

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 

  เข้าร่วมประชุม 7 คร้ัง 

 • นายดนุชา พิชยนันท์ 

  เข้าร่วมประชุม 6 คร้ัง 

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  เข้าร่วมประชุม 7 คร้ัง

 สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่

 ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. การสอบทานงบการเงิน  

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงนิ

รายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจําปีของ ปตท. และ

รายงานทางการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายจัดการ สํานักตรวจสอบ

ภายใน และผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่อง

ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุง

รายการบัญชีที่สําคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึ่งมี

ผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของ

วิธีการบนัทึกบญัชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปดิเผยข้อมลู

อยา่งถกูตอ้งครบถว้น เพยีงพอ และความมอีสิระของผู้สอบบญัช ี

เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทํารายงานทางการเงินเป็นไปตาม

ข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชี

ทีร่บัรองทัว่ไป มคีวามเชือ่ถอืไดแ้ละทนัเวลา รวมทัง้มกีารเปดิเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้รายงานทางการเงิน 

 2.  การสอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียง  

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงนโยบาย

การบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่ม ปตท. 

ร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้มีความพร้อมรองรับ

สถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้   

 3. การสอบทานประสิทธิผล

  ของกระบวนการควบคุมภายใน  

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุม

ภายในร่วมกับสํานักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ทั้งในด้าน

การดําเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน

หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง 

หรอืการทุจรติ ความเชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิ การปฏบัิติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งไม่พบ

ประเด็นปญัหาหรอืข้อบกพร่องที่เปน็สาระสําคญั ผลการประเมนิ

การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย 

“มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” ในปี 2563 ฝ่ายจดัการมีความเห็น

ว่า ปตท. มีการออกแบบการควบคุมเพียงพอ เหมาะสม และ

มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  
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 4. การสอบทานกระบวนการกํากับดูแล  

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน

ธุรกิจของ ปตท. และระบบงานที่กําหนดไว้ สอบทานรายการ

ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. 

มีการดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล 

รวมถึงสอบทานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

การทุจริต (Whistleblowing)

 5. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน   

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนกลยุทธ์ แผน

ตรวจสอบประจําปีและแผนตรวจสอบระยะยาว การปฏิบัติงาน

ตามแผน ผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายใน โดยให้

ข้อแนะนําและติดตามการดําเนินการแก้ไขในประเด็นท่ีมีนัยสําคัญ 

เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ 

พิจารณาการปรับปรุงกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน 

สอบทานงบประมาณประจําปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

แผนการพัฒนา แผนการสรรหาและการหมุนเวียนบุคลากร 

การฝึกอบรมบุคลากร การยืนยันความเป็นอิสระ การประเมิน

ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร ดัชนีวัดผล

การปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบประจําปี

ของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักตรวจสอบภายใน 

และกํากับให้มีการปรับปรุงคุณภาพและปรับปรุงงานของสํานัก

ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 

 6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ  

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบภาพรวมท้ังคณะ ตนเองรายบคุคล 

และรายบุคคลแบบไขว้ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่

กําหนดไว้ ทั้งนี้ ผลการประเมินภาพรวมทั้งคณะอยู่ในเกณฑ์

ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ ผลการประเมินตนเองรายบุคคลอยู่ใน

เกณฑ์ดี และผลประเมินรายบุคคลแบบไขว้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

โดยมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ

ทุกไตรมาส โดยให้ข้อคิดเห็นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุง

กระบวนการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน และการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ของ ปตท.  

 7. การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจําปี 2564  

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ

ให้นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

4579 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 4434 และ/หรอื นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขที่ 3516 จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจําปี 2564 และเสนอให้

คณะกรรมการ ปตท. นําเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประจาํปเีพือ่พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละอนมุตัค่ิาสอบบญัชี

ประจาํป ี2564 ท้ังนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมรว่มกบั

ผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบ

บญัช ีความเปน็อสิระในการปฏบิตัหินา้ที่ และการแสดงความเหน็

ของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสําคัญกับการนําเสนอข้อมูล

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ 

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง 

ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจน

ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้

สว่นเสยีอย่างเท่าเทยีมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ 

งบการเงินของ ปตท. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้อง

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป ปตท. มีการปฏิบัติงาน

ที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน

ธรุกิจ รวมถึงมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีระบบการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีการกํากับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีการตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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รายงานของ

คณะกรรมการสรรหา

นายดอน วสันตพฤกษ

ประธานกรรมการสรรหา

นายดอน วสันตพฤกษ

ประธานกรรมการสรรหา

 คณะกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ

ท้ังคณะ โดยมนีายดอน วสันตพฤกษ์ ทาํหนา้ทีป่ระธานกรรมการ

สรรหา ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ และพลตํารวจเอก

รุ่งโรจน์ แสงคร้าม เป็นกรรมการสรรหา และมีเลขานุการบริษัท

หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กร

สัมพันธ์ ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบ 

โปร่งใส และเป็นธรรม รวมท้ังได้มีการปรับปรุงแนวทาง

การดําเนินงานให้ครอบคลุม สอดรับกับความเป็นปัจจุบัน

และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของ ปตท. รวมท้ังตระหนักถึง

ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ซ่ึงในป ี2563 

คณะกรรมการสรรหามีการประชุมรวมทั้งสิ้นจํานวน 9 ครั้ง 

โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องที่สําคัญ ดังนี้

 •  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

โดยใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลายเพื่อประกอบการพิจารณา

คัดเลือกบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ

บริษัท หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ตลอดจน

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมและตอบสนอง

ตอ่ยทุธศาสตรข์อง ปตท. และพจิารณาจากทกัษะจาํเปน็ทีย่งัขาด

โดยการวิเคราะห์ Board Skill Matrix รวมทั้งพิจารณาจาก

ฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลังและของ

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ผลการทาํงาน

และบทบาทในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สามารถสร้างความเชื่อมั่น

ให้ผูท้ีม่ส่ีวนได้สว่นเสยี อกีท้ังตอ้งเป็นผู้ไมม่ปีระวัตด่ิางพรอ้ยและ

ไมม่ผีลประโยชนข์ดัแยง้กบั ปตท. (Confl ict of Interest) เพือ่เสนอ

ให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอช่ือบุคคล

ท่ีมีความเหมาะสมต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง

เป็นกรรมการ ปตท. ต่อไป โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง

กรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ

นโยบายรฐัวสิาหกจิ (คนร.) ทัง้นี ้เพือ่เปน็ไปตามมตคิณะรฐัมนตรี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 

 • พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 

โดยคณะกรรมการสรรหาได้ใช้ความรอบคอบในการพิจารณา

สรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และคณุสมบตัิเหมาะสม

ตามหลกัเกณฑ์ขา้งตน้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. พจิารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม

จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คนร. เช่นกัน

 • พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทําหน้าที่กรรมการ

เฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความชํานาญ ความสามารถ 

รวมทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการเฉพาะเรือ่ง (Skill Matrix) และนาํเสนอตอ่คณะกรรมการ 

ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น คณะกรรมการสรรหา 

ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังโดยตรง

 •  พิจารณาทบทวนการกําหนดทักษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ

ประสบการณ์ขององค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. (Board 

Skill Matrix) และคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง 5 คณะ โดยพจิารณา

ความเหมาะสมว่า Skill Matrix ยังคงสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 

ปตท. และการกําหนดตัวชี้วัด (KPIs) เพื่อวัดผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการ (นอกเหนือจากการจัดทําแบบประเมินผล

คณะกรรมการ) และไดน้าํเสนอการทบทวนใหก้บัคณะกรรมการ

พิจารณาให้ความเห็นต่อไป 

 • หารือการผลักดัน/กํากับ แนวทางการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ ให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน

 • ปรับปรุงการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาให้มี

ความครบถ้วน เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้อง

ตามนโยบายธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแลกิจการของ ปตท.

 นอกจากนี้ ปี 2563 คณะกรรมการ ปตท. ได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม

เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ

บคุคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุน้ป ี2563 ทัง้นี ้รายละเอียดไดเ้ปดิเผยไว้เพือ่ความโปรง่ใส

ในการตรวจสอบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงาน

ประจําปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้แล้ว 
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ



พลเอก ธีรวัฒน บุณยะวัฒน

ประธานกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน

รายงานของ

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 ในปี 2563 คณะกรรมการ ปตท. ได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยมีพลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์

กรรมการอิสระ ทําหน้าที่ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการอีก 2 คน คือ นายจุมพล ริมสาคร  กรรมการ และ 

พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน โดยมีเลขานุการบริษัท หรือผู้ชว่ยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ ทําหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่

ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ รวมทัง้พจิารณากล่ันกรองและให้

ขอ้คดิเห็นในประเดน็สาํคญัต่าง ๆ  ก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการ 

ปตท. โดยในปี 2563 นี้มีการประชุม 5 คร้ัง ซึ่งสามารถสรุปสาระ

สําคัญ ดังนี้

 • พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ

และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจําปี 2563 โดยพิจารณา

จากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท แนวปฏิบัติ

ที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนํา

ท้ังระดับประเทศและระดับโลกใช้ รวมท้ังความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ ปตท. ประกอบกับผลประเมินของคณะกรรมการ

ในหัวข้อต่าง ๆ  ที่กําหนดไว้ในแบบประเมินประจําปี โดยได้เสนอ

ขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

 •  พิ จารณาแนวทางการประ เมินผล เพื่ อกํ าหนด

คา่ตอบแทนประธานเจ้าหนา้ที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

โดยพิจารณาปัจจัยในด้านต่าง ๆ อาทิ ผลการดําเนินงาน 

ซึ่งเชื่อมโยงกับบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงาน

ของ ปตท. ระหว่างกระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงการคลัง 

กับ ปตท. ผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ ปัจจัยด้านความสามารถ

ในการบริหารจัดการและภาวะผู้นํา ประกอบกับการพิจารณา

ผลประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ อีกทั้งนําผลประเมินที่คณะกรรมการทุกท่าน

ไดม้ีสว่นร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจา้หน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนพิจารณา 

ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. ต่อไป 

 •  รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ การประเมินผลผู้บริหาร

ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 •  พิจารณารายละเอียดแนวทางปรับปรุงการกําหนด 

Variable Bonus ของระดับพนักงานและผู้บริหารที่เหมาะสม

 นอกจากนี ้ได้เปดิเผยคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการ

เฉพาะเรื่อง รวมท้ังค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจาํป/ี รายงานประจาํป ี(แบบ 56-1 One Report) ฉบบัน้ี

เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
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นางนันทวัลย ศกุนตนาค

ประธานกรรมการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี

รายงานของ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

นางนันทวัลย ศกุนตนาค

ประธานกรรมการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี

 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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ดร.ไพรินทร ชูโชติถาวร

ประธานกรรมการ

บริหารความเส่ียงองคกร

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญในการกํากับ

ดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญ

ในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ท้ังจากปัจจัยภายในองค์กร

และปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมถึง

สถานการณ์ความไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้ม

ซบัซอ้นและทวคีวามรุนแรงมากยิ่งขึน้กว่าในอดตี ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อการดําเนินงานของ ปตท. การบริหารความเสี่ยงจึงเป็น

ส่วนสําคัญที่จะช่วยลดผลกระทบ ทําให้ ปตท. สามารถบรรลุ

เป้าหมายทางธุรกิจที่ต้ังไว้

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้สนับสนุน

การดําเนินงานของคณะกรรมการ ปตท. ภายใต้หลักการกํากับดูแล

กจิการที่ด ีเพื่อให้การบรหิารความเสี่ยงของ ปตท. มปีระสทิธภิาพ

และมีประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร  ลดผลกระทบจากความไม่แน่นอน

ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สามารถสร้างความมั่นใจและ

ความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

ดําเนินธุรกิจว่า ปตท. มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถ

รองรับความเสี่ยงได้ในทุกมิติ

 ในปี  2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ดังนี้

 1. กํากับดูแลการบริหารความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบ

  ต่อการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

  โดยมีมาตรการเชิงรุกที่เน้นบริหารจัดการเพื่อลดโอกาส

เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงทุกรายการ และมีมาตรการเชิงรับ

หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น เพื่อลดผลกระทบไม่ให้ส่งผล

ต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน โดยในปี 2563 

ไดป้รับปรุงนโยบายและกระบวนการบรหิารความเสี่ยงของบรษัิท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน

สากล COSO-ERM 2017 ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนําให้บริษัทจดทะเบียน

นําไปใช้ปฏิบัติ รวมถึงได้ประกาศใช้ “ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” 

(Risk Appetite Statement) เพื่อสร้างความม่ันใจว่ากระบวนการ

บรหิารความเสีย่งของ ปตท. มคีวามเหมาะสมและสามารถนาํมา

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้ให้ความเห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

มีความรับผิดชอบกํากับดูแลการจัดการนวัตกรรมองค์กร

รายงานของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 
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 2. กํากับดูแลการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

  เพื่อให้กระบวนการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ

ครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยให้ความเห็นชอบในเรื่องต่อไปนี้ 

  2.1 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารผูม้ส่ีวนไดส้ว่นเสยีของ ปตท. 

  2.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตการบริหารผู้มีส่วนได้

   ส่วนเสียของ ปตท.

  2.3 นโยบายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. 

  2.4 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท.

  2.5 ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสําคัญระดับ

องค์กร และแนวทางการดําเนินงาน รวมถึง

การผลักดันให้มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในทุก

สายงาน การติดตามการดําเนินงานและผลประเมิน

การบริหารจัดการ พร้อมท้ังให้ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุผล

ตามเป้าหมาย 

 3. ติดตามการบริหารความเส่ียงองค์กร 

  ประจําปี 2563 

  อย่างใกล้ชิดเป็นประจําทุกไตรมาส โดยกําหนดให้มี

ตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า (Leading 

Key Risk Indicator) และตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อวัดประสิทธิผล

ของการบริหารความเสี่ยง (Lagging Key Risk Indicator) 

ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงการบริหารจัดการ

ให้ดียิ่งขึ้นโดยการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง

กับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป 

และมีการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ 

ให้คณะกรรมการ ปตท. ได้รบัทราบ โดยในปี 2563 คณะกรรมการฯ 

ได้ผลักดันและติดตามผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ด้านราคา (Price Hedging) ภายใต้สภาวะตลาดท่ีมีความผันผวนสูง

อยา่งใกล้ชิด

 4. พิจารณากล่ันกรองรายการความเส่ียงองค์กร 

  ประจําปี 2564 

  และนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. 

โดยบูรณาการกระบวนการจัดทํารายการความเสี่ยงและแผน

บริหารความเสี่ยงองค์กรควบคู่ไปกับการจัดทําแผนวิสาหกิจ

ประจําปี ทําให้แผนบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน สอดคล้อง

กับทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ โดยได้มี

การถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติทั่วท้ังองค์กร เพื่อให้สามารถบริหาร

ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลทันท่วงที

 โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและ

คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของ ปตท. จะมุ่งมั่นรักษาและ

ทุ่มเทพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น 

เพือ่ใหส้ามารถบรหิารความเสี่ยงได้อยา่งมปีระสทิธผิล เหมาะสม 

และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถสนับสนุน

การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ได้อย่างย่ังยืนในระยะยาว 

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
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