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6.1 
  
  
 

 ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 

และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปตท. 

ได้ตระหนักถึงพันธกิจสําคัญในด้านการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส 

และสร้างความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปตท. มุ่งมั่น

ที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ด้วยเชื่อมั่นว่า หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบบริหารจัดการ

ที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนและสร้าง

มลูคา่ระยะยาวให้กบัผูถ้ือหุน้ สร้างความเชื่อมั่นตอ่ผูม้ีสว่นไดส้่วนเสีย

ทุกฝ่าย รวมถึงทําให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ

องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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(Corporate Governance Policy) 
 

 ปตท. มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือ  CG 

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี 

การดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคม

ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป และกาํหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน

ทุกระดับ ต้องลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่ง

ในการทํางาน เพื่อเป็นคํามั่นสัญญาและนําไปถือปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการได้กําหนดนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ไว้ดังนี้

 ตั้งแต่แปลงสภาพเป็นบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ

กระจายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่ปลายป ี2544 

คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญด้านการกํากับดูแล

กิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกําหนดให้จัดทํานโยบายด้าน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

ของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน 

ตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

ขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ไว้ใน

ข้อบงัคับของบรษิัท ปตท. จํากดั (มหาชน) รวมทั้งกาํหนดนโยบาย

การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีและจดัทาํคูม่อืการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

ของ ปตท. ส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 

ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีการทบทวนปรับปรุงอย่าง

สม่ําเสมอ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานให้เป็นไป

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate 

Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักสากลของ 

The Organizat ion for Economic Cooperat ion and 

Development, ASEAN CG Scorecard เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร Dow Jones 

Sustainability Index (DJSI) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท

ชั้นนําในระดับสากล โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 

และใช้ชื่อว่า “คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทาง

จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน)” หรือคู่มือ CG 

 ทั้งนี้ ปตท. กําหนดให้การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่ง

ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมาย

ที่จะเป็นบริษัทที่สร้างพลังขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยการดําเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืน เติบโตต่อเนื่อง ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ 

ตามวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and 

Beyond” พร้อมตอบโจทย์วิถีชีวิตในอนาคต ส่งเสริมการพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology for All) ควบคู่ไปกับ

การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ (Partnership and Platform) 

บนพืน้ฐานการดาํเนนิธรุกจิอยา่งมธีรรมาภบิาล มกีารกํากบัดแูล

กิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

(Transparency and Sustainability)

 . 
 

 

  
  

 

 
 .  ( )
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ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 1. คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

มุ่งมั่นที่จะนําเอาหลักการสําคัญในการกํากับดูแล

กิจการที่ดีของ ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, 

Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, 

Vision to Create Long-term Value และ Ethics มาใช้ใน

การดําเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กัน

ระหว่างคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น

อย่างเป็นธรรม 

 2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท

และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่ง

บทบาทหน้าที่ระหว่าง ประธานกรรมการ กับ ประธาน

เจา้หน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ออกจากกัน

อย่างชัดเจน รวมถึงกําหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ

และคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารมีบทบาทสําคัญ

ในการกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงาน

ทีส่าํคญัของ ปตท. พจิารณาถงึปจัจยัเสีย่งและผลกระทบ 

กํากับ ติดตาม และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ

ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่สําคัญอย่างเหมาะสม 

รวมทัง้ตอ้งดําเนนิการเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ระบบบญัช ีรายงาน

ทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ 

มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 

และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

อย่างยั่งยืน

 4. คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นํา

ในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตาม

แนวทางการกาํกบัดแูลกจิการที่ดขีอง ปตท. และสอดส่อง

ดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณา

กลั่นกรองงานที่มีความสําคัญอย่างรอบคอบ

 6. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเอง

รายปี เพื่อใช้เปน็กรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ที่

ของคณะกรรมการ ปตท.

 7. คณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้พิจารณากําหนดคู่มือ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม 

และจรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อให้คณะกรรมการ 

ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทาง

ในการประพฤติปฏิบตัิ ควบคู่ไปกับข้อบงัคบัและระเบียบ

ของ ปตท. 

 8. คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนกังาน ตอ้งจดัใหม้ี

การเปิดเผยสารสนเทศของ ปตท. ทั้งในเรือ่งทางการเงิน

และที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ 

และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 

ปตท. ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้

มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุน

สัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและ

ประชาชนทั่วไป

 9. คณะกรรมการ  ปตท.  ผู้บริหาร  และพนักงาน  ต้องดําเนินการ

ให้ผู้ถือหุ้น ปตท. ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทาง

ที่เหมาะสมในการสื่อสารกับ ปตท. รวมถึงสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นกับ ปตท.

 10. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบการคัดสรร

บคุลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในตาํแหนง่บรหิารทีส่าํคัญ

ทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหา

ที่โปร่งใส เป็นธรรม

 11. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุน

การต่อตา้นการทุจรติและคอร์รปัชนัทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อ

ให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญ

กับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติ

ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

 ปตท. ได้เผยแพร่คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนระบบ

เครือข่าย PTT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ปตท. เพื่อให้

นักลงทุนและผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียนําไปใช้ประโยชน์หรือนําไปใช้อ้างอิง

 คณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วยผูม้คีวามรู ้ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ ์ทีส่ามารถเอือ้ประโยชนแ์ก ่ปตท. ไดเ้ปน็อยา่งด ี

มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

ความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 

เพื่อกํากับดูแลแนวทางการดําเนินงานของ ปตท. แต่งตั้ง

ฝ่ายบริหาร เพื่อรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งแต่งตั้ง

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

มอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้ง

เลขานุการบรษิัท รบัผดิชอบการดาํเนนิการประชุม และการปฏบิัติ

ตามกฎหมาย โดยมีการกําหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย

และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ดังนี้

1. องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

 และการแต่งตั้งกรรมการ ปตท. 

 เนือ่งจากคณะกรรมการภายใตก้ารนาํของประธานกรรมการ

ต้องมีภาวะผู้นําและสามารถควบคุมการดําเนินการของ

ฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่เป็นหัวใจในการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท. โดยสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่

ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

2.  ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการจะต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และ

ออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจ 

หากการตัดสินใจของคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดัน

จากหน้าทีก่ารงานหรอืครอบครวั หรอืมสี่วนได้ส่วนเสยีในเรือ่งนัน้ 

ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด 

หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการ

จึงเป็นเรื่องที่ต้องคํานึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์

ของผู้ถือหุน้และ ปตท. กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระ จึงไมค่วร

ทําหน้าที่ตัดสินใจ

3. บทบาทหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความ

รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น เป็นผู้กําหนด

ทิศทางการเจริญเติบโต ตัดสินใจเรื่องสําคัญของบริษัทด้วย

ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งยังมีบทบาทสําคัญ

ในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัท 

คณะกรรมการจึงต้องทําหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพในการดูแล

ผลประโยชน์ของทุกฝ่ายและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ เพื่อดูแล

การทํางานและผลประกอบการของฝ่ายจัดการ การบริหาร

ความเสี่ยง รวมทั้งการกําหนดค่าตอบแทน

4. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

 • ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 

ไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวันของ

ฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน

 • กํากับดูแลให้การทําหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ

การดําเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบ

อํานาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมายของ ปตท.

 • ส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขต

อํานาจหน้าที่ความรับผิดที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้

สว่นเสยี และตามหลกัการกํากับดูแลกจิการที่ด ีมาตรฐาน

ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท. รวมถึงส่งเสริมดูแลให้กรรมการทุกคน

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร

ที่มีจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 • ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

โดยหารือร่วมกับประธานเจา้หน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

 • ทําหน้าทีป่ระธานในที่ประชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 • จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอข้อมูล 

และกรรมการสามารถให้ความเห็นในประเด็นสําคัญ 

ได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างคณะกรรมการ และระหว่างคณะกรรมการ 

กับฝ่ายจัดการ

 

5.  การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

 เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานที่สําคัญ

อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการ ปตท. จึงให้มี

การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 5 คณะ ได้แก่  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 

6.  การประชุมคณะกรรมการและการได้รับเอกสารข้อมูล

 กรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการ ปตท. โดยมี

สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียม

เอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม  กรรมการแต่ละคน

ต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูล 

การประชุมเพื่อนําไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร

 

7.  เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทําหน้าที่

ดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นไปอยา่งราบรื่นและโปรง่ใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 

8.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการ ปตท. ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ 

ผลการดําเนินงาน และนํามาพัฒนาปรับปรุงการทํางานต่อไป

9. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่

 บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 คณะกรรมการ ปตท. และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่อาจกําหนดค่าตอบแทน

ใหต้นเองได้ เนื่องจากเปน็การขดักนัของผลประโยชน์ การกําหนด

ค่าตอบแทนต้องดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน ทําหน้าที่ เ ป็นผู้พิจารณากําหนดและเสนอ

ให้คณะกรรมการเห็นชอบ โดยสําหรับค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการจะเสนอให้ ผู้ถือหุ้น เห็นชอบตามผลงาน

ที่คณะกรรมการได้ทําไว้ต่อไป (รายละเอียดค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร รายงานภายใต้ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 7.4.2 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร” และ “หัวข้อ 8.1.2 (2) 

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท.”)
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10.  แผนการสืบทอดตําแหน่ง

 คณะกรรมการ ปตท. ตอ้งดําเนนิการเพือ่ให้มัน่ใจไดว้า่ ปตท. 

มีระบบการคัดสรรบุคลากร ที่จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่ง

งานบริหารที่สําคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไป

ตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายใน

และภายนอก ปตท. และเป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ปตท. ต้องมีการเตรียม

ความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อวางแผนการสืบทอดโดยเฉพาะ 

ในตําแหน่งผู้บริหาร โดยกําหนดนโยบาย/ แนวทางการบริหาร

และพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

เพื่อใหม้ีความพรอ้มขึ้นดํารงตําแหนง่ทีส่งูขึน้ เมือ่มีตาํแหนง่วา่ง 

ได้แก่  ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ ตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการใหญ่หรือเทียบเทา่ 

ตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า ตําแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า

11. การพัฒนากรรมการ

 ปตท. ประสงค์ให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ

และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งในลักษณะธุรกิจ

ของ ปตท. หลักการกํากับดแูลกจิการทีด่แีละหลกัสูตรอืน่ ๆ  ทีเ่ปน็

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดย ปตท. ส่งเสริมให้กรรมการ

พิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษทัไทยและสถาบนัอื่น ๆ  ในหลกัสตูรที่เกี่ยวขอ้งอยา่งตอ่เนื่อง

ตลอดปี นอกจากนี้ ปตท. ยังสนับสนุนจัดการอบรมภายใน 

(In-housing Briefing) โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา

นําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ 

ปตท. กาํหนดให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ใหม่

ทุกครั้ง โดยกรรมการใหม่จะได้รับคู่มือกรรมการ เอกสาร ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์สําหรับการเป็นกรรมการ ปตท. และการรับฟัง

การบรรยายเกี่ยวกบัการดาํเนนิธุรกจิของ ปตท. เช่น การเยี่ยมชม 

การปฏิบัติงานของ ปตท. เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในธุรกิจ และการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ที่มีความจําเป็น

และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ปตท. ตลอดจน

นโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการกาํกับดแูลกจิการทีด่ขีอง ปตท. 

ภายในเวลาสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

12. หลักการการไปดํารงตําแหน่งอื่นของผู้บริหารบริษัท

 ในกลุ่ม ปตท.

 หลักการการไปดํารงตําแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ทรง

คุณวุฒิ หรือดํารงตําแหน่งใด ๆ ในบริษัท หน่วยงาน หรือ

นติบิุคคลอื่น ๆ  ของผู้บรหิารบรษิทักลุ่ม ปตท. รายละเอยีดเป็นไป

ตามนโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ ปตท. ซึ่งได้

ระบุรายละเอียดไว้ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนระบบ

เครือข่าย PTT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ปตท. 

 

 

 ปตท. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. โดย

จดัทาํเปน็คูม่อื PTT Way และกําหนดแนวทางบรหิารจัดการแบบ

กลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ซึ่งเป็นการรวบรวม

แนวทาง หลักปฏิบัติ และกระบวนการในการทํางานในมิติต่าง ๆ 

ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีความสอดคล้องและ

ประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับดูแลบริษัท

ที ่ปตท. ถอืหุ้น นําไปปฏบิัตแิละผลักดนัให้เปน็มาตรฐานเดยีวกัน 

ตลอดทั้งกลุ่ม ปตท. ผ่านผู้แทน ปตท. ที่ไดร้บัมอบหมายให้ปฏบิัติ

หน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้กลุ่ม ปตท. 

มีเอกภาพในการดําเนินงาน ก่อให้เกิดพลังร่วม เสริมสร้าง

ศักยภาพและความเข้มแข็งในการแข่งขันในระดับสากลให้กับ

กลุ่ม ปตท. เพื่อให้กลุ่ม ปตท. เติบโตไปด้วยกันอย่างโปร่งใส

และยั่งยืนต่อไป

 กรอบการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. จะประกอบด้วย

หลักการกํากับดูแล 5 ประการ ได้แก่

 1. การกําหนดตําแหน่งงานหลักในการส่งผู้บริหาร

และพนักงาน ปตท. ไปปฏิบัติงาน (Key Strategic 

Positions) โดยเป็นไปตามข้อกําหนดที่ตกลงร่วมกัน

ของกลุ่ม ปตท. หรือข้อตกลงตามเงื่อนไขทางธุรกิจ

 2. ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกําหนด และนโยบาย (Rules 

and Regulations) รวมถงึคาํสั่งตา่ง ๆ  เปน็หนึ่งในหลกัการ

กํากับดูแล เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยง

ระหว่างการกํากับดูแลตามนโยบายของกลุ่ม ปตท. และ

การนํานโยบายการกํากับดแูลไปปฏบิัตใิห้บรรลุผลสําเร็จ 

โดยข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกําหนด นโยบาย รวมถึงคําสั่ง

ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้แทน ปตท. ซึ่งได้รับมอบหมาย

ให้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร 

และผู้ปฏบิัตงิาน ในบรษิัทที ่ปตท. ถอืหุ้น นําไปปฏบิัตแิละ

ผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่ม ปตท.

 3. การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน (Reporting Line and Performance 

Management) โดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องรายงาน

ความคืบหน้าการดําเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ต่อ

ฝ่ายจัดการของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

 4. การกาํกบัดูแลตามลาํดบัชัน้ (Multi-level Governance)

ดําเนินการผ่านการถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการ

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

สู่บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นทางตรง (บริษัทลูก) และมีอํานาจ

ในการกํากับดูแล ผ่านผู้บริหาร ปตท. ที่ปฏิบัติงาน

เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท

ดงักลา่วตอ้งดาํเนนิการจดัทาํแนวทางการบรหิารจดัการ

แบบกลุ่มของตน เพื่อถา่ยทอดแนวทางการบรหิารจัดการ

แบบกลุ่ม ปตท. ไปยังบริษัทที่ตนถือหุ้น (บริษัทหลาน) 

ตอ่ไปตามลาํดบั เพื่อให้เกดิการดําเนนิงานเป็นมาตรฐาน

เดียวกันตลอดทั้งกลุ่ม ปตท.

 5. คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) 

เชน่ คณะกรรมการจดัการกลุ่ม ปตท. (PTTGMC) รวมถึง

คณะกรรมการตามนโยบายดา้นต่าง ๆ  ถอืเปน็ส่วนสาํคัญ

ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ให้

บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยเป็นเวทีสําหรับ

การปรึกษาหารือ และกําหนดทิศทางการดําเนินงาน

ร่วมกัน โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ของ

บริษทัในกลุ่ม ปตท. ต่อคณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. 

อย่างสม่าํเสมอ เพือ่ตดิตามประสทิธภิาพและประสทิธผิล

การดาํเนนิงาน รวมทั้งไดม้กีารกําหนดบทบาทหน้าทีห่ลกั

ตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ดังนี้

  บทบาทของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่

  • แต่งตั้งคณะกรรมการให้ทําหน้าที่แทนตน

  • กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือ

ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ

บริษัท ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

  • เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น 

การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไข

ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือ

เพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ

  • ตรวจสอบการปฏิบัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการบริษัท

  บทบาทของกรรมการบริษัท มีหน้าที่

  • กํากับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี กําหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กําหนดกลยุทธ์ นโยบาย

การดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการติดตาม 

ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน

  • สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อนําไปสู่

ผลลัพธ์ที่สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการ

ทีด่โีดยคาํนงึถงึผลกระทบในระยะยาว ประกอบธรุกจิ

อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบ

ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น

  • ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care), 

ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty), ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติกรรมการ 

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

ทันเวลา (Duty of Disclosure)

  • กําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความ

รบัผิดชอบใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่และฝา่ยจดัการ

อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามการปฏิบัติหน้าที่

ตามที่ได้รับมอบหมาย

  บทบาทของผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่

  • บริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

โดยต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณ

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด 

ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์

ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

  • สร้างความเชื่อมโยงดา้นกลยุทธแ์ละนโยบายของกลุม่ 

ปตท. กับบริษัทให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ

  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty 

of Care), ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty), 

ปฏิ บัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

มติกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of 

Obedience) และเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

โปร่งใส ทันเวลา (Duty of Disclosure)

  • ดําเนนิการดา้นการกํากับดแูล การบรหิารความเสี่ยง 

และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

องค์กร (Governance, Risk and Compliance: GRC) 

และสนับสนุนให้ความร่วมมือด้านการตรวจสอบ

ภายใน

 

 ปี 2564 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม 

34 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ Flagship 

6 บริษัท) ดังนั้น ปตท. จึงได้ให้ความสําคัญและกําหนดรูปแบบ

การบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างพลังร่วมและ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน (Synergy) 

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งให้ผู้บริหาร

ของ ปตท. ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

เพื่อกํากบัดแูลใหบ้รษิทัดงักล่าวกําหนดนโยบายและดาํเนนิธรุกจิ

ที่สอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. เพือ่ให้เกดิประโยชนแ์ละสรา้ง

มูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์

ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่น มีดังนี้

 1) เพื่อกํากับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย

ของบรษิทัในกลุ่ม ปตท. และตดิตาม ประเมนิผลภาพรวม

การดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัในกลุ่ม ปตท. ให้สอดคลอ้งกบั

นโยบายของ ปตท. เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. 

และมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

 2) เป็นการสร้าง Synergy ให้กบัธรุกจิของบรษิทัในกลุม่ ปตท. 

เพือ่ใหเ้กดิการประสานประโยชนแ์ละการสร้างมลูค่าเพิม่

ให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศไทย

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)
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สารจากคณะกรรมการ
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อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี
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 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 3) เพื่อนําประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไป

ช่วยเหลือธุรกิจ เช่น การนําความรู้ด้านการเงินไปช่วย

ปรับปรุงพัฒนาด้านบัญชี การเงิน ให้บริษัทนั้น ๆ  ดําเนิน

ธุรกิจได้เติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็ง ซึ่งรวมถึงการไป

ช่วยเหลือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ปตท. รวมทั้งสามารถ

นําความรู้และประสบการณ์ที่ ไ ด้ไปทําหน้าที่ เป็น

กรรมการกํากับดูแลบริษัทชั้นนําเหล่านั้นให้กลับมา

ช่วยเสริมประโยชน์ให้กับ ปตท. และเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร

ทางธุรกิจให้กับ ปตท. ด้วย

 4) ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

และผู้บริหาร

 ทั้งนี้ ปตท. กํากับดูแลให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารหรือ

บุคคลภายนอกจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง

การคลังจัดทําขึ้น (Director’s Pool) ในบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่เป็น

รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ให้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

ของจํานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้  ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 ปตท. มีผู้บริหารอยู่ ในบัญชีรายชื่อ 

Director’s Pool รวม 21 ราย และกํากับดูแลให้ผู้บริหาร ปตท. 

และบุคคลภายนอกที่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที่ ปตท. 

ถือหุ้น ดํารงตําแหน่งในบริษัทที่ ปตท. หรือรัฐวิสาหกิจอื่นถือหุ้น

ไม่เกิน 3 แหง่ เพื่อลดความเสีย่งดา้นการขัดกนัทางผลประโยชน์

และกาํกบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และเปน็ไป

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับ

มาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแต่งตั้ง

ข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหน่งกรรมการ

ในรัฐวิสาหกิจหลายแหง่ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมมีตกิาํหนดแนวปฏบิตัหิลกัการ

ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. โดยปี 2558 

คณะกรรมการได้มีมติให้ถือหลักการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ

คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย

1) 
 

 ในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกําหนดทิศทาง

การดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบ

อย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสําคัญ

สําหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อซักถาม และ

พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการ

เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้น

จึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอ

สําหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม

 ปตท. ได้กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง 

ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปบีญัชีของ ปตท. 

และในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณี

พิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ

ผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้

บงัคบัทีต่้องไดร้บัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้แลว้  บรษิัทจะเรยีกประชมุ

วิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

 ทัง้นี ้ในป ี2564 ปตท. ไดก้ําหนดจดัการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้

ในวันศกุรท์ี ่9 เมษายน 2564 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซน็เตอร ์

ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 

ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และได้ปฏิบัติตามแนวทางของ

โครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) 

ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) โดยในปี 2564 ปตท. ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

 

 

 ในป ี2564 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชมุครัง้ที่ 2/2564 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้มีการจัดการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยได้เปิดเผย

มติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและ

แจง้ขา่วประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อน

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท. 

จะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียด

วาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สําคัญและจําเป็นสําหรับ

การตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุม

ที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน แบบแสดงรายการข้อมูล

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

เอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ 

และระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่ ปตท. กําหนด โดยจัดส่งให้

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ

เชญิประชุมสง่ออกวนัที ่18 มนีาคม 2564 และได้ทาํการประกาศ

ลงในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

อย่างละ 1 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม 

3 วัน (วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564) เพื่อบอกกล่าว

เรี ยกประ ชุม ผู้ถือ หุ้น เ ป็นการ ล่วงหน้า เพียงพอสําห รับ

การเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม 

 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ได้นําข้อมูลหนังสือ

เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ 

ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 

9 มีนาคม 2564)

 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุม

จะแนะนําคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทําหน้าที่เป็นคนกลางและสักขีพยาน

ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธี

นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตาม

ข้อบังคับของ ปตท. รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน  และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระ

แล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย

แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และถามคําถามในแต่ละวาระ 

ซึ่งในปีนี้ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ปตท. ได้จัดเตรียมกระดาษและ

แบบส่งคําถามผ่านระบบออนไลน์ให้ผู้เข้าประชุมสอบถามแทน

การใชไ้มโครโฟน จากนัน้ประธานฯ และผูบ้รหิารจะตอบขอ้ซักถาม

อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสําคัญกับทุกคําถาม 

แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ สําหรับวาระ

การเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดําเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

เป็นรายบุคคล

 ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม 

และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง

เข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุม

ได้พิจารณาระเบียบวาระที่กําหนดไว้เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

ตามที่กาํหนดไวใ้นข้อบังคับของ ปตท. ทัง้นี้ ในการประชุมผู้ถอืหุน้

สามัญประจําปี 2564 ไม่มีการเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ 

และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กําหนดไว้

ในที่ประชุมอย่างใด

 อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงาน

การประชมุอยา่งถูกตอ้งครบถ้วน และสรปุดว้ยการลงมตพิร้อมกบั

นับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

แตล่ะครั้งประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ทัง้นี ้ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามัญ

ประจําปี 2564 ได้กําหนดการประชุมเวลา 13.30 น. โดยเริ่ม

รับลงทะเบียนเวลา 11.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมการประชุมรวมจาํนวนทั้งสิ้น 1,761 ราย โดยมาประชุม

ดว้ยตนเอง 126 ราย และรบัมอบฉนัทะ 1,635 ราย รวมจาํนวนหุน้

ทั้งสิ้น 21,511,481,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.3124 ซึ่งเกิน

กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท. 

จํานวนทั้งสิ้น 28,562,996,250 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม

และชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย 

 • กรรมการ ทั้ งคณะเ ข้าร่ วมครบจํ านวน 15  คน 

โดยประธานกรรมการทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ กรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

และวศิวกรรม ประธานเจา้หน้าที่บรหิารการเงนิ รว่มชีแ้จง

ข้อมูลด้านบนเวทีและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง

ผู้บรหิารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ผู้ชว่ยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มี

ข้อสอบถามทีเ่กี่ยวขอ้ง ทั้งนี้ กรรมการอสิระเปน็ผูร้บัมอบ

ฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

 • ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้แก่ 

นางสาววราพร ประภาศิริกุล 

 • ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์

และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (ทําหน้าที่ เป็นสักขีพยาน 

ตรวจสอบและสอบการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้ง

ตลอดการประชุม) ได้แก ่1. นางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์ 

2. นายวีรากร สําราญเวทย์  

 

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 15.30 น.)

 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 2,375 ราย โดยมาประชุม

ด้วยตนเอง 152 ราย และรับมอบฉันทะ 2,223 ราย รวมเป็น

จํานวนหุ้นทั้งสิ้น 23,539,084,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

82.4111 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด

 คู่มอืการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ขีอง ปตท. กําหนดใหก้รรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทํารายงานความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ทั้งที่เป็นแบบรายงานประจําปี และแบบรายงาน

ใหม่ระหว่างปีกรณีมีการเปลี่ยนแปลง และในการประชุมใด ๆ 

ผู้ทีม่สี่วนได้ส่วนเสยี หรอืมผีลประโยชน์ทีข่ดัแย้งกบั ปตท. จะตอ้ง

แจ้งให้ที่ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียง

ในเรื่องนั้น ๆ

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการคนใดมีส่วนได้

ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการคนนั้นจะแจ้ง

ต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

 ในปี 2564 ปตท. จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติ

ในที่ประชุมผู้ถอืหุ้นให้ตลาดหลักทรพัยฯ์ และคณะกรรมการกํากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้น

การประชุม (วนัที ่9 เมษายน 2564) และจดัสง่รายงานการประชมุ 

ผู้ถือหุ้น (ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน 

ระบุจํานวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของ

ผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง 

และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) 

ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในกําหนด 14 วัน รวมทั้ง

ได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของ ปตท. ไว้แล้วด้วย
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 ปตท. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน (แม้ว่า

จะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันตามจํานวนหุ้น

ที่ถือ) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน 

โดยไม่คํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ 

ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

ทั้งนี้ ปตท. ได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทําเป็นภาษา

อังกฤษเผยแพร่พร้อมภาษาไทย รวมทั้งกําหนดให้กรรมการ

ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุม

พิจารณาในวาระนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่น ๆ สําหรับ

ผู้ถือหุ้น ปตท. ก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจํากัด

 สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ปตท. 

กาํหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกาํหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณา

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือชื่อบุคคล

เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณา

กาํหนดเปน็ระเบยีบวาระการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น เพือ่ให้โอกาส

ผู้ถือหุน้มีสว่นรว่มในการกาํกบัดแูลบริษทั และการคดัสรรบุคคล

ที่มีคณุสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนา้ทีไ่ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนที่มีสัดส่วนการถือหุ้น

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั 

หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000,000 หุ้น

และจะต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 1 ปี เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มี

ความเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ ปตท. กอ่นการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปีตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 

2563  เพื่อ เตรี ยมการในกรณี ต้อง เสนอชื่อกรรมการ

เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(คนร.) ตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติ

คณะรัฐมนตรีวันที่ 6 สิงหาคม 2562

 ทั้งนี้ ปตท. ได้นําหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของ ปตท. และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 

จนถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 แลว้ อยา่งไรกต็าม ไมม่ผีูถ้อืหุน้

เสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้ง

เป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้

รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. รับทราบแล้ว

 แม้จะดําเนินการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐที่คํานึงถึง

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสําคัญ 

ปตท. ยังคงอํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้

มาตรการ Social Distancing โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล 

ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ การเตรียมการรักษา

ความปลอดภัยและแผนรับมอืกรณเีกดิเหตุฉกุเฉนิให้กบัผูเ้ขา้รว่ม

การประชุม การจัดให้มีการถ่ายทอดการประชุม (Web-live 

Broadcast) บนเว็บไซต์ ปตท. การเปิดบริการตรวจรับ

เอกสารลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วัน การจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ

ถ่ายเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การเปิดรับ

ลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2.30 ชั่วโมง การขยายระยะเวลา

รบัลงทะเบยีนจนถงึระยะเวลากอ่นการพจิารณาวาระการประชมุ

สดุทา้ย การนําเทคโนโลยมีาใช้กบัการประชุมผูถ้อืหุ้น ด้วยการใช้

ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง 

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

 แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจําปี

ของ ปตท. เป็นคนไทย และดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

ภาษาไทย แต ่ปตท. ไดจ้ดัทาํเอกสารประกอบการประชมุผูถ้อืหุน้ 

และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ สําหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดทํา

เว็บไซต์ของ ปตท. เป็น 2 ภาษา รวมทั้งจัดให้มีพนักงาน

ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุม

ผู้ถอืหุน้ ทั้งนี้ ในกรณทีีม่ผีูถ้อืหุน้ที่ไมส่ามารถสือ่สารเป็นภาษาไทย

ซักถามข้อสงสัยหรืออภิปรายในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. 

จะจัดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสมและมีการแปลเป็นภาษาไทย

ทั้ง คําถามและคํ าตอบสํ าหรับผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุมคนอื่ น

ในที่ประชุมเพื่อรักษาประโยชน์ และอํานวยความสะดวก

ในการสื่อสารสําหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

 เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจําปี 

2564 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ

กรรมการอิสระของ ปตท. คนใดคนหนึ่งจากกรรมการอิสระ

ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่ง ปตท. จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือ

มอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดเพื่อให้เป็น

ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น ปตท. จะให้สิทธิ

และปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง 

นอกจากนี้ ปตท. ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ 

พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของ ปตท. 

ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ 

อีเมล เป็นต้น

3)  
 

 ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ให้ความสําคัญ

ในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายใน

และภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. ออกเป็น 

6 กลุ่ม และกําหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนอง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มอย่าง

เหมาะสมดังต่อไปนี้

ต่อหน่วยงาน  สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว

ภาครัฐ    โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ 

มคีุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาทีเ่ป็นธรรม

เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดําเนินธุรกิจที่มี

การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

ต่อผู้ลงทุน   ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้าง

ผลตอบแทนที่ดี  และมีการขยายธุรกิจ

ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

ต่อลูกค้า   สร้างความพงึพอใจและความผูกพนัแกล่กูคา้

โดยผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วย

ราคาเป็นธรรม 

ต่อคู่ค้าและ  ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว ม กั น บ น พื้ น ฐ า น ข อ ง

คู่ความร่วมมือ  ความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ 

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ที่ ดี

เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ

ในการดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ต่อพนักงาน  ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ

การทํางานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนํา เพื่อสร้าง

ความผูกพันต่อองค์กร
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1.  หน่วยงานภาครัฐ 

 ปตท. เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ และมีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงด้าน

พลังงานในระยะยาว โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณ

ที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม รวมทั้ง

สนับสนุนนโยบายของภาครัฐเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ มีการดําเนินงานที่สําคัญประกอบด้วย 

 1) การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยการลงทุน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อ

รองรับปริมาณการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น เช่น ขยายระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีรับก๊าซธรรมชาติเหลว 

(LNG Receiving Terminal) ลงทนุในโรงไฟฟา้ พรอ้มกันนี้ 

ปตท. มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว

ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น 

แบตเตอรี่  และพลังงานทดแทน เป็นต้น ทางด้าน

การจัดหาพลังงาน ปตท. ทําการกระจายความเสี่ยง

โดยการจัดหาพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การจัดหา

ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศ การนําเข้าจาก

ต่างประเทศ หรือการขยายธุรกิจไฟฟ้าทั้งในประเทศ

และนอกประเทศ 

   พร้อมกันนี้ กลุ่ม ปตท. จัดตั้งคณะทํางานการปล่อย

กา๊ซเรอืนกระจกสุทธเิปน็ศูนย ์(PTT Group Net Zero Task 

Force: GNTF) เพือ่วางกรอบเป้าหมายที่ชดัเจนในการยก

ระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลาง

ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 

(ค.ศ. 2050) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ได้ในปี 2608 

(ค.ศ. 2065) ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน

 2)  การต่อยอดและรักษาธุรกิจเดิมที่สามารถแข่งขันได้ 

และการมุ่งเน้นธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับแนวโน้ม

ของโลกอนาคต ทั้งด้านพลังงานและด้านอื่น ๆ 

พร้อมสนับสนุนนโยบายเปิดประเทศของภาครัฐ 

โดยกลุ่ม ปตท. ได้เตรียมแผนลงทุน 5 ปี (2564 - 2568) 

รวมประมาณ 8.6 แสนล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ตามวิสัยทัศน์ใหม่ ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศ (New S-Curve) ประกอบด้วยการลงทุน

ในพลังงานอนาคต (Future Energy) อาท ิพลงังานทดแทน 

ระบบการกักเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ศึกษา

การใช้พลังงานจากไฮโดรเจน และลงทุนนอกธุรกิจพลังงาน 

(Beyond) อาทิ กลุ่มธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 

(Life Science: ธุรกิจยา ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจ

อปุกรณ์การแพทย์และการวนิจิฉัยทางการแพทย)์ ต่อยอด

ธุรกจิปโิตรเคมสีูผ่ลติภณัฑม์ูลค่าสงูด้วยเทคโนโลยชีัน้สูง 

ธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีดิจิทัล

 3)  การสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อสร้างการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 พร้อมกับการสนับสนุนเศรษฐกิจ

ระดับฐานรากของประเทศร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด 

โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญปี 2564 ดังนี้ 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564
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  • โครงการ Restart Thailand: ร่วมกับกลุ่ม ปตท. 

สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ

ช่วยเหลือสงัคมชุมชน ผ่านการจ้างแรงงาน พนักงาน 

และนักศึกษาจบใหม่ ระดับ ปวช.- ปริญญาตรี 

กวา่ 25,000 อตัรา โดยเนน้การสรา้งงาน สรา้งรายได ้

และสร้างทักษะอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ในทุกภูมิภาค 

รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น

และระบบเศรษฐกจิไทย ซึง่กลุ่มนกัศกึษาจบใหมไ่ดร้บั

การจ้างงานภายใต้สัญญา 12 เดือน ผ่านโครงการ

พัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นรวม 3 ด้าน ได้แก่  

ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับเยาวชน 

ด้านพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่น และด้าน

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

  • โครงการบัตรสวสัดกิารแหง่รฐั-LPG ผู้มรีายไดน้อ้ย: 

ขยายระยะเวลาสนับสนุนโครงการที่ได้ดําเนินการ

ร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง

อย่างต่อเนื่อง ในการช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 

(LPG) กับกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีรายได้น้อย ได้แก่ 

กลุ่มร้านค้า หาบเร่  แผงลอยอาหาร ที่มีบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ จํานวนเงิน 100 บาทต่อคน

ต่อเดือน ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็น

การช่วยเหลือภาคประชาชนในการลดต้นทุน

ค่าครองชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้มี

รายได้นอ้ย และตอ่ลมหายใจเศรษฐกจิให้แกป่ระเทศ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

โดย ปตท. ไดใ้ห้การสนบัสนนุสว่นลดดงักลา่ว ตัง้แต่

เดือนตุลาคม 2562 รวม 27 เดือน คิดเป็นมูลค่า

การช่วยเหลือกว่า 11 ล้านบาท

  • โครงการส่วนลดราคา NGV แก่รถโดยสาร

สาธารณะ: ขยายเวลาการสนับสนุนค่าเชื้อเพลิง

ให้กับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ 

กลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้ร่วม ขสมก. รถสองแถว 

และรถตุ๊กตุ๊ก กลุ่มรถโดยสารร่วม ขสมก. รถตู้ร่วม 

บขส. และรถโดยสารรว่ม บขส. เพือ่ลดผลกระทบตอ่

ผู้ประกอบการฯ และเปน็การบรรเทาความเดือดรอ้น

จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด  19  ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง  โดย ปตท. 

ได้ให้การสนับสนุนส่วนลดราคา NGV มาอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา รวมระยะเวลากว่า 

9 ปี คิดเป็นมูลค่า 18,044 ล้านบาท

  • โครงการลมหายใจเดียวกัน: แบ่งเบาภาระภาครัฐ

ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ตั้งแต่ปี 2563 โดยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่

โรงพยาบาลในพืน้ทีร่ะบาดหนัก สนบัสนุนงบประมาณ

จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 7 แห่ง จัดหน่วยวัคซีน

เคลื่อนที่เชิงรุก ร่วมจัดตั้งหน่วยคัดกรองและ

โรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) กลุม่ ปตท. 

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในแบบ “ตรวจเร็ว แยกเร็ว รักษาเร็ว” 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาท พร้อมเปิด

สายด่วน 1745 “End-To-End Mobile@1745”

2. สังคม ชุมชน 

 ปตท. มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนประเทศผ่าน

การสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมดูแล

สังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการใช้ความรู้ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โดยนําเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

ขององคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations: UN) ยุทธศาสตร์ชาต ิ

พ.ศ. 2561 - 2580 ผลสํารวจความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย กลุ่มสังคมชุมชน ข้อมูลทิศทางที่สําคัญด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวโน้มผลกระทบที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และ

ความเชี่ยวชาญของกลุ่ม  ปตท.  มากําหนดเป็นแนวทางการดําเนินงาน

เพื่อพัฒนาสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการดําเนินงาน

ใน 2 มิติ ได้แก่ มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน 

สังคม โดยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการศึกษาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงทักษะที่จําเป็นต่อการใช้

ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพือ่สร้างรากฐานในการขับเคลือ่นประเทศ

ในอนาคต พัฒนาทกัษะเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ และเศรษฐกจิ

ชุมชน ไปสู่การพึ่งพาตนเองโดยส่งเสริมทักษะผ่านโครงการ

เพือ่สังคมและวสิาหกจิเพือ่สังคม และการสง่เสรมิการใชพ้ลงังาน

สะอาด มิติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม โดยการเพิ่มและรกัษาพื้นทีส่เีขยีวและป่า ทั้งในเมอืง

และชนบท มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการออกแบบ การดําเนินงาน การบริหารจัดการ จนถึงดูแล

รักษา เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

รักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

 อนึ่ง รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิและผลการดําเนนิงาน “หวัขอ้ 3 การขบัเคลือ่น

ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” 

3. ผู้ลงทุน 

 ปตท. ยังคงมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่สรา้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พัฒนาสังคม

และยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างนวัตกรรมและนําเทคโนโลยี

มาใช้ในทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนวิถีชีวิตผู้คน 

สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง ภายใต้

วิสัยทัศน์ใหม่ พร้อมทั้งได้ดําเนินกลยุทธ์ 4R (Resilience, 

Restart, Reimagination, Reform) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่า 

ปตท. จะเปน็บรษิทัที่ใหผ้ลตอบแทนทีด่ ีมคีวามยัง่ยนื เปน็องคก์ร

ที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

 กิจกรรมสําหรับผู้ลงทุน (ผู้ถือหุ้นสามัญ)

 ปตท. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสเยี่ยมชมการดําเนินงาน 

รับทราบข้อมูล พบปะกับคณะผู้บริหาร ปตท. และมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด

ระยองของ ปตท. อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา 

 สําหรับปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ยังคงแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และกระจายในวงกว้างมากขึน้ ปตท. จงึไดง้ดเวน้การจัดกจิกรรม

เขา้เยี่ยมชมกจิการ ปตท. เพื่อความปลอดภัยและปอ้งกนัการแพร่

ระบาดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 สําหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ

ในครั้งต่อไป (ประจําปี 2565) สามารถติดตามความคืบหน้า

และรายละเอียดโครงการได้บนเว็บไซต์ของ ปตท. โดยหากเป็น

สถานที่เยี่ยมชมเดิม ปตท. ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ถือหุ้นที่ยัง

ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

 กิจกรรมสําหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 

 ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ปตท. จึงจัดกิจกรรม

สําหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป โดยสื่อสารผ่าน

เครือข่ายออนไลน์ต่าง ๆ ที่นําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัด

กิจกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งความสะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพ

ของการเข้าถึงข้อมูลของนักวิเคราะห์ฯ และนักลงทุนสถาบัน

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 กิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.

 ปตท. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้มาตั้งแต่ปี 2546 และ

ในปี 2564 มีการไถ่ถอนหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 15,230 ล้านบาท ทําให้ 

ณ สิน้ป ี2564 ปตท. มจีํานวนผูถ้อืหุ้นกูส้กุลเงนิบาท 18,774 ราย 

ซึ่ง ปตท. ไดจ้ดักจิกรรมสาํหรบัผู้ถอืหุน้กูฯ้ อย่างตอ่เนื่องมาตัง้แต่

ปี 2553 เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์

อันดีระหว่าง ปตท. กับผู้ถือหุ้นกู้ฯ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น

ต่อการลงทุนระยะยาวในหุ้นกูข้อง ปตท. ทัง้นี้ กจิกรรมทีจ่ัดให้แก่

ผู้ถือหุ้นกู้ฯ ในปี 2564 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดย

ยังคงความหลากหลายของกิจกรรมเพื่อตอบสนองความสนใจ

จากผู้ถือหุน้กู้ ฯ อย่างตอ่เนื่อง นอกจากนี ้ปตท. ได้นาํเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นกู้ อาทิ

 • กิจกรรมสานสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดย

การถ่ายทอดสด (Live Streaming) ครอบคลมุความสนใจ

ของผู้ถือหุ้นกู้ฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ ธรรมะ 

ท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม 

Workshop  โดยจัดส่ งอุปกรณ์ใ ห้แก่ ผู้ถื อหุ้ น กู้ฯ 

เพื่อสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่บ้าน ลดความเสี่ยง

ในการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด 19

 • นิตยสารรายไตรมาส Happiness ที่ใช้เป็นช่องทาง

ในการสื่อความข้อมูลองคก์ร ให้ความรูท้างด้านพลังงาน 

และบทความต่าง ๆ ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง

ที่เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง

ออนไลน์

 ปตท. ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับ

ความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดยพัฒนาการให้บริการผ่าน

ช่องทาง PTT Debenture Line Chatbot และ Mobile Application 

ให้สามารถส่งการแจ้งเตือนเมื่อการมีจ่ายดอกเบี้ย หรือครบ

กําหนดไถ่ถอนแบบรายบุคคล (Personal Notifi cation) ให้แก่

ผู้ถือหุ้นกู้ฯ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มสิทธิพิเศษ (Privilege Program) 

รูปแบบใหม่สําหรับผู้ถือหุ้นกู้ฯ แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564 

โดยได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นกู้ฯ เป็นจํานวนมาก

4. ลูกค้า 

 ปตท. ดําเนนิธรุกจิทัง้ตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศ 

ที่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภท Business to Business (B2B) 

ประกอบด้วยลูกค้าธุรกิจก๊าซฯ ลูกค้าธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ และลูกค้าธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มลูกค้า

ประเภท Business to Consumer (B2C) ประกอบด้วยลูกค้า

ธุรกิจก๊าซสําหรับยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่จําหน่าย

คือ ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ น้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 

 ปตท. รับฟังเสยีงลูกค้า เพื่อใช้วเิคราะห์กาํหนดความต้องการ

และความคาดหวังของลูกค้า ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น 

การเข้าพบลูกค้า การอบรมสัมมนาทั้ง Onsite และ Online 

การสํารวจความคิดเห็น และการรับข้อมูลลูกค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้สารสนเทศในด้านข้อมูล

คู่แข่ง สภาพการแข่งขัน เทคโนโลยี แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า 

การใช้ชีวิตของผู้บริโภค สภาพแวดล้อมทางการตลาด และ

ความต้องการในอนาคตของลูกค้า โดยนําไปพิจารณาร่วมกับ

สารสนเทศอื่น ๆ ได้แก่ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจ

พลังงาน นโยบายรัฐ กฎระเบียบ นวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูล

การเงินและเศรษฐกิจ เพื่อออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบริการไดต้รง

ตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564
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 ปตท. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมทั้งระบบ

สนับสนุนเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว แม่นยํา และถูกต้องให้กับลูกค้า

ในการทําธุรกรรมกับ ปตท. อย่างต่อเนื่อง เช่น การประยุกต์ใช้

ระบบ Robotic Process Automation (RPA) ในกระบวนการเรียก

เก็บเงิน การพัฒนาระบบ SMART Deal Recap เพื่อสนับสนุน

กระบวนการทําการค้า พัฒนาเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านทาง 

LINE Official เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อมากยิ่งขึ้น 

และพัฒนา Online Training Platform เพื่อแบ่งปันความรู้

ทีเ่ป็นประโยชน์ แลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างลูกค้าและ ปตท. 

โดยลกูค้าสามารถเข้าอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ  ผ่านช่องทางออนไลน์

ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ปตท. ยังมีการนําเทคโนโลยี IOT 

เข้ามาช่วยในเรื่องการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใช้พลังงานให้กับลูกค้า จากตัวอย่างที่กล่าวมาเป็น

การดําเนินการของ ปตท. ที่ก ่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี

กับลูกค้า อันจะนํามาซึ่งการซื้อซํ้า และบอกต่อจนเกิดเป็น

ความผูกพันกับ ปตท.

 ปตท. จัดทํามาตรฐานการให้บริการและคู่มือปฏิบัติงาน

ที่ครอบคลุมทุกช่องทาง เช่น คู่มือมาตรฐานสถานีบริการ คู่มือ

ลูกค้าก๊าซธรรมชาติ คู่มือแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีระบบ

ท่อสง่กา๊ซฯ ขดัขอ้ง คูม่อืระบบทอ่ส่งกา๊ซฯ ในโรงงานอตุสาหกรรม 

คู่มือปฏิบัติในการวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ปตท. 

ดาํเนนิการใหบ้รกิารลกูคา้โดยปฏบิตัติามมาตรฐานการให้บรกิาร

ซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

ซึ่งตอ้งมกีารรายงานการดําเนนิงานให้ กกพ. ทราบอย่างสม่ําเสมอ 

หรือกรณีที่มีการทําผิดมาตรฐานให้รายงานต่อ กกพ. ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

5. คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ

 ผูค้า้เปน็ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสาํคัญในการดาํเนนิธรุกจิร่วมกนั 

ปตท. จึงให้ความสําคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาค

บนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 

สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญา

อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง

เป็นกระบวนการสาํคญัในการควบคมุคณุภาพสินคา้และบริการ 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ ปตท. จึงกําหนด

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 นอกจากนั้น ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจให้เติบโต

อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้ ปตท. จึงให้

ความสําคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและพัฒนา

ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดทํากระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของผู้ค้า 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

อย่างยั่งยืนให้ประสบความสําเร็จ โดยมีปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 

3 ปัจจัย คือ 

  

 1.  นโยบายและทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน

 นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นปัจจัยสําคัญที่สร้าง

ความตระหนักให้แก่พนักงานภายในองค์กรและสังคมภายนอก

รับทราบถึงความมุ่งมั่น และทิศทางการดําเนินงานขององค์กร 

ดังนั้น ในปี 2558 ปตท. จึงได้กําหนดนโยบายการจัดหา

และบริหารงานผู้ค้าอย่างยั่งยืน กลุ่ม ปตท. 

 เพือ่ใหผู้ค้า้ของ ปตท. มแีนวทางปฏบิตัใินการดําเนนิธรุกจิให้

เป็นไปตามแนวทางการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนและเหมาะสม

มากขึ้น ปตท. ได้ทําการทบทวนแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน

ของผู้คา้ ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct: 

SSCoC) และประกาศใช้เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 

โดยกําหนดเนื้อหาและขอบเขตใหอ้ยู่ภายใต้ขอ้กาํหนด ข้อบังคบั 

และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนประเดน็ที ่ปตท. ใหค้วามสาํคญั 

ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

 1.  จริยธรรมทางธุรกิจ 

 2.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 3.  ความปลอดภัย 

 4.  การจัดการดา้นสิ่งแวดล้อม 

 2.  การพัฒนากระบวนการจัดหาและบริหารงานผู้ค้า

  ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

 เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามทิศทางของ

องค์กร ปตท. ได้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการผู้ค้าโดย

คํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล 

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

 ปตท. มีระบบการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ 

และความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ ปตท. โดยเปรียบเทียบกับ

คู่แข่งผ่านการวิ จัยสํารวจความพึงพอใจประจําปี  โดยมี

การรวบรวมและวิเคราะห์ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

ของลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ เพื่อนําไปสู่การนําเสนอผลิตภัณฑ์

และบริการ หรือการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 

 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผล

โดยตรงต่อการดําเนินการตามแผนสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า

ตามปกติ เช่น การเข้าพบปะเยี่ยมเยียนในแต่ละประเทศ 

การประชุมหารือการค้า การเข้าร่วมสัมมนาด้านการค้าระหว่าง

ประเทศในโอกาสต่าง ๆ และการจัดสัมมนาลูกค้าประจําปี 

เป็นต้น ปตท. จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์

โดยมุ่งเน้นการใช้ช่องทางการประชุมและการสื่อสารออนไลน์

ควบคู่กับการกําหนดนโยบายให้พนักงานพบปะและสร้าง

ความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนการติดตาม

การแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ให้กับลูกค้า ทดแทนการเข้าพบ

ลูกค้าโดยตรงจากมาตรการจํากัดการเดินทางข้ามประเทศ 

รวมไปถึงการจัดทําคลิปวิดีโอแสดงความห่วงใย ความคิดถึง 

และความปรารถนาดีที่มีต่อลูกค้าตลอดมา เพื่อรักษาระดับ

ความพึงพอใจของลูกค้าไว้ได้ในระดับสงู

 ปตท. แบ่งกลุ่มประเภทข้อร้องเรียนตามความรุนแรงของ

ผลกระทบ โดยกําหนด Service Level Agreement สําหรับ

ข้อร้องเรียนแต่ละประเภท ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง

แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ข้อร้องเรียน

ทุกประเภทจะต้องได้รับการตอบสนองเบื้องต้นภายใน 

24 ชั่วโมง และมีการตอบกลับไปยังลูกค้าทุกรายภายหลัง

ที่มีการแก้ไขแล้วเสร็จ มีการสอบถามถึงความพึงพอใจ

ต่อการแก้ไขปัญหาของ ปตท. พร้อมแจ้งแผนการแก้ไขปัญหา

ระยะยาว สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า มีความพึงพอใจ

ต่อการแก้ไขปัญหา และจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 

ปตท. ต่อไปในอนาคต

ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับ

ดูแล ตามกลุ่มงานสินค้าและบริการ เพื่อแบ่งระดับการบริหาร

คู่ค้า เป็น 3 ระดับ คือ 1. กลุ่ม Critical/ Strategic 2. กลุ่ม Key 

3. กลุ่ม Manage/ Routine เรียงตามลําดับความรุนแรง 

และผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้ สาํหรบัผูค้า้กลุม่ Critical/ Strategic 

จะได้รบัการบรหิารจดัการอย่างเขม้ข้น นอกเหนอืจากการลงนาม

รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. แล้ว 

ต้องมกีารตอบแบบประเมนิการปฏบิตัอิย่างยัง่ยนื (Sustainability 

Performance Assessment) ซึ่งหากผู้ค้าประเมินตนเองแล้ว 

คะแนนไมถ่งึตามเกณฑ์ทีก่าํหนดจะตอ้งจัดทําแผนงานและกรอบ

เวลาในการปรับปรุง (ESG Corrective Action Plan) ทั้งนี้ ปตท. 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบ (Auditing) ผลการประเมิน

ตนเองของผู้ค้า โดยในปี 2564 คณะทํางาน ปตท. ร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก ได้เข้าตรวจประเมินการดําเนินงานด้าน

ความยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม Critical จํานวน 14 บริษัท โดยผล

คะแนนในภาพรวมของผู้คา้ผ่านเกณฑ์ที่กาํหนด ปตท. ได้ดาํเนนิ

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานอย่างยั่งยืนของผู้ค้า

อย่างต่อเนื่อง โดยคัดเลือกผู้ค้าหลักที่มีลักษณะการดําเนินงาน

ที่เกี่ยวข้องกับ ESG เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ

ด้านความยั่งยืนของผู้ค้า และทําการประเมินบริษัทตนเอง

ในศกัยภาพการดาํเนินงานดา้นความยั่งยืน เพื่อวางแผนพฒันา

ให้สอดคล้องกับนโยบาย ปตท. ต่อไป นอกจากนี้ ปตท. ได้มี

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (PTT 

Green Procurement) ตามนโยบายของภาครัฐ โดยผู้ค้า

ที่ได้รับการคัดเลือกจากการเสนอราคาสามารถรายงานข้อมูล

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 

Product) ในการดําเนินงานให้กับ ปตท. ผ่านระบบ PTT Vendor 

Management ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

จัดซือ้จัดจา้งสินคา้และบริการทีเ่ปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อมซึ่งระบบ

ดังกล่าวจะรวบรวมข้อมูลปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมของ ปตท. (Green Spending) จากผู้ค้า 

โดยในป ี2564 มจีํานวนงานทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดซือ้จัดจ้างสนิคา้

และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 21 งาน คิดเป็น

มูลค่าการจัดหารวมทั้งสิ้น 128 ล้านบาท 

 ปตท. และกลุ่ม ปตท. ให้ความสําคัญกับการลดความเสี่ยง

ในการจัดหาสนิคา้/ บรกิาร และสรา้งความมัน่ใจในการให้บรกิาร

ของ Supplier ตลอดจนการผลักดันให้กลุ่ม ปตท. มีการจัดซื้อ

อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2564 ปตท. ได้จัดทํา

คู่มือการจัดหาสินค้า/ บริการร่วมกันระหว่างกลุ่ม ปตท. 

อยา่งยัง่ยืน ซึ่งสอดคล้องกบัมาตรฐานแนวทางการจัดซือ้จัดจ้าง

อย่างยั่งยืน ISO 20400:2017 Sustainable Procurement 

และนําเกณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 20400:2017 มาประยุกต์ใช้

กับการจัดหาสินค้าและบริการร่วมกันของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

จํานวน 3 กลุ่มงานจัดหาร่วม และมีแผนจะขยายกลุ่มงาน

ให้ครบถ้วนทุกกลุ่มงานภายในระยะเวลา 5 ปี

 ( )

 NGV

ระดับความพึงพอใจปี 2564 92.2 90.8 92.6 91.3 90.2 99.3

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

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 นอกจากนี้  เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่น

ในการดําเนินธุรกิจ ปตท. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ลงนามในบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ มาตรการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต นําไปสู่การปฏิบัติในภาครัฐวิสาหกิจ

ไดอ้ยา่งประสบผลสาํเรจ็ตามหลักธรรมาภบิาลและบรรษัทภบิาล 

โดยในสว่นของการให้และการเปดิเผยขอ้มลูในการจัดซือ้จดัจา้ง 

ปตท. ได้เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยปฏิบัติตาม

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนด

ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ

หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้

ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็น

รายเดือนผ่านเว็บไซต์ www.pttplc.com เพื่อให้ประชาชน

ตรวจดูได้ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. 

จะได้รับการประเมินเป็นประจําทุกปีผ่านโครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐโดยสํานักงาน ป.ป.ช. สําหรับปี 2564 ผลการประเมิน

จากการตรวจสอบหลกัฐานเชงิประจกัษใ์นเรือ่งการเปดิเผยขอ้มลู

การจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ได้คะแนนร้อยละ 100

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ปตท. 

ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงได้ปรับปรุงกระบวนการโดยกําหนด

ให้มีการเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเพื่อให้ผู้สนใจ

เขา้รว่มเสนอราคากับ ปตท. สามารถบรหิารจัดการในการเตรยีม

ความพร้อมเข้าเสนองานได้ล่วงหน้า โดย ปตท. ได้เปิดเผย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 2564 ตามที่กฎหมายดังกล่าว

กําหนดแล้วทั้ง  3  ช่องทางด้วยกัน  ได้แก่  เว็บไซต์  www.pttplc.com 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และ

สถานที่ปิดประกาศ ณ สํานักงานของ ปตท.

 เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในส่วน

ของการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการจัดซื้อ

จัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงซึ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของ ปตท. ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว จึงได้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตรวจสอบการจัดซื้อ

จัดจ้าง (คตจ.) ขึ้น โดยประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงาน

จัดหา หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ของ ปตท. เพือ่กาํกบัดูแลและตรวจสอบการดาํเนนิงานทีเ่กีย่วกบั

การจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อกําหนด หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน

ให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ

ในกฎหมายและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้สามารถ

ดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

 ในปี 2564 ปตท. จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มเติม เช่น แนวทาง

การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ISO 20400:2017 Sustainable 

Procurement เพื่อใหพ้นักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ

ของการจดัซือ้จัดจา้งอยา่งยัง่ยนืตามมาตรฐานสากล การพฒันา

ผู้ตรวจประเมินศักยภาพการดําเนินงานด้านความยั่งยืนของ

ผู้ค้ากลุ่ม ปตท. (PTT Group ESG) เพื่อให้พนักงานมีความรู้

ความเขา้ใจในเกณฑก์ารประเมิน หลกัการพื้นฐานของการตรวจ

ประเมิน แนวทางและกระบวนการในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

ที่ดี สามารถนําไปปรับใช้หรือบูรณาการเข้ากับกระบวนการ

ตรวจประเมนิผูค้า้ดา้นความยั่งยนื เพื่อเปน็แนวทางในการพฒันา

ผู้ค้าแต่ละรายสามารถดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นต้น

 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่าง ปตท. 

กับผู้ค้า และพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าให้พร้อมสนับสนุน ปตท. 

ทั้งในด้านผลการดําเนินการ ความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ปตท. ได้มีการจัดงาน

สัมมนาผู้ค้าเป็นประจําทุกปี โดยในปี 2564 ได้สื่อสารถึง

ทิศทางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ค้าซึ่งเป็น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสําคัญของ ปตท. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน

การจดัซือ้จดัจา้งที ่ปตท. ไดน้าํเอาเทคโนโลยเีขา้มาประยกุต์ใช้ใน

กระบวนการจดัซือ้จัดจา้งอย่างโปร่งใส พรอ้มพฒันาระบบต่าง ๆ  

ภายใต้โครงการ Digital Procurement ให้รองรับการดําเนินงาน

ทั้งภายในและภายนอก โดยแนะนําระบบ PTT Vendor 

Management เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าถึงงานจัดซื้อจัดจ้างกับ 

ปตท. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการดําเนินธุรกิจ

ตามหลักการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกํากับ

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance, 

Risk and Compliance: GRC) ปราศจากการทุจริต มีช่องทาง

การร้องเรียนที่ เหมาะสม ตลอดจนการบริหารจัดการ

ด้านความยั่งยืนและสิทธิมนุษยชนในสายโซ่อุปทาน ซึ่ง ปตท. 

ได้ให้ความสําคัญอย่างจริงจัง พร้อมให้การสนับสนุนคู่ค้า

และคู่ความร่วมมือในฐานะพันธมิตรร่วมกัน ทั้งนี้  เพื่อให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. 

ที่ต้องการเป็นองค์กรที่คนไทยเชื่อใจ พึ่งพากัน ร่วมขับเคลื่อน

อนาคตสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมสะอาด พร้อมสร้างการเติบโต

ทางธุรกิจเคียงข้างกันอย่างยั่ งยืน ด้วยกลยุทธ์ “เข้าใจ 

เข้าถึง พึ่งพากัน” ทั้งในภาพรวมส่วนกลางที่สํานักงานใหญ่ 

ในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง สายงานท่อจัดจําหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ และสายงานก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ 

รวมจํานวน 3 ครั้ง โดยเป็นการจัดรูปแบบออนไลน์ ด้วยการนํา

เทคโนโลยี Teleconference มาใช้ เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 ปตท. ได้กําหนดให้ผู้ที่จะเข้าร่วมเสนอราคา จะต้อง

ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทํางาน

และการใช้เครื่องมือ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง

เครง่ครดั โดยเฉพาะการทํางานทีม่ีผลกระทบตอ่ความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ให้ระมัดระวังในการทํางาน

เปน็พิเศษ ทั้งนี้ ปตท. จะจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของผู้ค้า 

เพื่อประเมนิศักยภาพการดําเนนิงาน โดยเฉพาะด้านความมั่นคง 

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พนักงาน

ของบริษัทผู้ค้าต้องผ่านการอบรมการปฏิบัติตน การดําเนินการ

ในพื้นที่การทํางานของ ปตท. และปฏิบัติงานตามข้อกําหนด

ในการเข้าทํางานในเขตปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดการปฏิบัติตน

ตามแต่ละลักษณะงานไว้ 

 ปตท. ได้จัดทําทะเบียนผู้ค้า (PTT Approved Vendor List: 

PTT AVL)  เพื่อประโยชน์ในงานจัดหาสินค้าและบริการ

ด้วยวิธีประมูล เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้กระบวนการกําหนด

กลุ่มงาน และ ขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกผู้ค้ า

เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. นั้น จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถสง่มอบสนิคา้/ บรกิารไดต้รงกบัความต้องการขององค์กร 

และส่งเสริมความเป็นพันธมิตร (Partnership) กับ ปตท. 

อย่างยั่งยืน โดยในปี 2564 มีผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน

ผู้ค้า ปตท. รวมจํานวน 294 รายชื่อ จาก 23 กลุ่มงาน

 เพื่อให้การจัดทําทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ปตท. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

คณุสมบัติของผูค้า้ที่สมัครเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนผูค้า้ในแต่ละ

กลุ่มงาน โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้าจะต้องมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้

 1. ผู้คา้จะต้องไม่เปน็ผูล้ะทิง้งานของ ปตท. หรอืส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ 

 2. กรณทีี่เคยถกูเพกิถอนออกจากกลุม่งานใดในทะเบยีนผู้คา้

ของ ปตท. จะไม่มสีทิธยิื่นขอขึ้นทะเบยีนผู้คา้ฯ กับ ปตท. ในกลุ่มงาน

นั้น ๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ถูกเพิกถอน ยกเว้น

กรณีถูกเพิกถอน เนื่องจากเป็นผู้ละทิ้งงานของ ปตท. หรือส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ปตท. จะไม่รับ

เข้าเป็นผู้ค้าในทะเบียนผู้ค้า ปตท. จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งแสดง

หลักฐานการยกเลิกการถูกเพิกถอน 

 3. ผู้ค้าจะต้องเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่าง

ยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of 

Conduct: SSCoC)

 จากหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว ปตท. ได้กําหนด

ให้มีการประเมินคุณสมบัติผู้ค้าในด้านการดําเนินงาน และ

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าควบคู่กันไปด้วย 

 หลังจากผู้คา้ส่งมอบสนิค้า/ บรกิารในแต่ละงวดงานแล้ว ปตท. 

จะประเมินผู้ค้า พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ผู้ค้าทราบข้อดี/

ข้อควรปรับปรุงในการดําเนินงาน เพื่อพิจารณานําไปปรับปรุง

การดําเนินงานของผู้ค้าเอง (Supplier Development) ให้ดี

ยิ่งขึ้นไป 

ซึ่งในแต่ละปี คตจ. จะดําเนินการตรวจสอบกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง โดยสุ่มตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตรวจหา

ข้อบกพร่องจากการดําเนินงาน หาสาเหตุของข้อบกพร่อง และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ํา ทั้งนี้ 

ในป ี2564 ผูบ้รหิารไดมุ้่งมัน่ในวสิัยทศันใ์นการเปน็องคก์รโปรง่ใส 

จึงกําหนดให้มีตัวชี้วัด (KPI) ของทุกสายงานในการดําเนินงาน

ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในของ ปตท. ด้วย 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. มีความคุ้มค่า 

โปร่งใส เปน็ธรรม มปีระสทิธภิาพ มปีระสทิธผิล และตรวจสอบได้ 

 นอกจากนี ้ปตท. ไดป้รับปรงุระบบการตรวจรบังาน (Material 

Receive (MR) on Web) ที่ให้หน่วยงานผู้ใช้ประเมินผล

การดําเนินงานของผู้ค้าแต่ละงวดงานที่ได้ส่งมอบในด้านต่าง ๆ 

เช่น คุณภาพ (Quality) การส่งมอบ (Delivery) การให้บริการ 

(Service) การดําเนินงาน (Performance) ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม (SSHE) โดยจะแจ้งผล

การประเมนิใหแ้กผู่้คา้รบัทราบ และนําไปปรับปรงุการดาํเนนิงาน

ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

 การรวมระบบงานทะเบียนผู้ค้า ปตท. (PTT Approved 

Vendor List: PTT AVL) เป็นส่วนหนึ่งของระบบ PTT Vendor 

Management (PTTVM) เพื่ออาํนวยความสะดวกในกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ค้าสามารถเข้าใช้งานได้สะดวกเพียง

ระบบเดียว และส่งเสริมความเป็นพันธมิตร (Partnership) 

กับ ปตท. อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ผู้ค้าสามารถวางและขอคืน

หลักประกันสัญญาผ่านระบบ PTT Electronic Bank Guarantee 

(PTT e-BG) ผ่านบล็อกเชน และหลักประกันประเภทอื่น ๆ 

ซึ่งส่งผลให้ผู้ค้าประหยัดเวลาในการทําธุรกรรม เพิ่มโอกาส

ทางธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสัญญาทั้งในส่วน

ของผู้ค้าและ ปตท.

 

 3. การพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรที่มีส่วน

เกีย่วข้องเป็นอกีปัจจัยทีส่าํคญัในการขับเคลือ่นให้การดําเนนิการ

ทั้งหมดนี้สัมฤทธิผล ปตท. จึงให้ความสําคัญในการพัฒนา

ศักยภาพด้านการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าของผู้บริหาร 

และพนักงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

ผ่านการอบรม สื่อความ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการ

องค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อให้สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนสู่การบริหารจัดการผู้ค้า 

ปตท. และบรษิัทในกลุ่ม ปตท. ได้ดาํเนนิการทบทวนและวางแผน

การพัฒนาพนักงานในสายอาชีพจัดหาเป็นประจําทุกปี เพื่อ

เสรมิสรา้งศกัยภาพในการทาํงานของพนกังาน ใหส้ามารถรองรบั

การเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น

การเสริมสร้างศักยภาพพนักงานให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศรว่มกับการทาํงานจดัหาได้อย่างเชีย่วชาญ

ภายใต้โครงการ Digital Procurement ซึ่ง ปตท. พัฒนาขึ้นเพือ่ให้

กระบวนการจัดหาสินค้าและบริการดําเนินงานได้อย่างเป็น

ระบบ มีความคล่องตัว และลดระยะเวลาการทํางาน เพื่อสร้าง

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)
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 นอกจากนี้ ในการจัดหาสินคา้และบริการ ปตท. จะสนับสนุน

ผู้ค้าในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก โดยเมื่อพิจารณาข้อมูล

การจัดหาที่ผ่านมา พบว่า ปตท. มีการจัดหาสินค้าจากท้องถิ่น

ประมาณร้อยละ 97 รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดหาสินค้าจาก

ในพื้นที่ที่สถานประกอบการ ปตท. ตั้งอยู่เป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิด

การสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทย อีกทั้ง

ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

6. พนักงาน

 ปรากฏอยู่ในหมวด 7 โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการฯ 

“หัวข้อ 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน” 

 

 

 ปตท. พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการ

ด้านสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่ปี 2559 โดยได้ทําการประเมิน

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมการดําเนินธุรกิจของ

กลุ่ม ปตท. ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. 

(PTT Group Way of Conduct) ซึ่งมีบริษัทในกลุ่มจํานวน 

17 บริษัท ใน 21 ประเทศ คิดเป็นพื้นที่ ทั้งหมด 50 พื้นที่ 

พบว่าประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ คือ ความมั่นคงปลอดภัย 

และอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้รับเหมา สิทธิแรงงาน 

สภาพการทาํงานของผู้ค้า มาตรฐานการเป็นอยู่ของชุมชน และ

สิทธิของชนพื้นเมือง ซึ่งได้กําหนดมาตรการและจัดทําแผน

ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อควบคุม

ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งยกระดับ

การบริหารจัดการให้ดีขึ้น โดยมีการติดตามการดําเนินงานตาม

แผนเป็นประจําทุกไตรมาสรายงานให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

รับทราบและให้ข้อคิดเห็น เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และบรรลุประสิทธิผลที่กําหนด จากการปฏิบัติตามระบบ

การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรมและ

ต่อเนื่อง ทําให้ในปี 2564 ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นเรื่อง

สิทธิมนุษยชน รวมถึงได้ทําการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงาน

ตามหลักสากล 10 ประการของ The United Nations Global 

Compact อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังจัดทําและดําเนินงาน

ตามแผนงานดา้นสทิธมินษุยชนใหส้อดรบัตามเกณฑก์ารประเมนิ

ประสิทธิผลการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับสากล 

เช่น Corporate Human Rights Benchmark เป็นต้น ส่งผลให้

ผลการประเมินดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลองค์กร

ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม ประเภทรัฐวิสาหกิจ ประจําปี 2564 ในระดับ

ดีเด่น 

 ปรากฏอยู่ในส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิและผลการดําเนนิงาน 

“หัวข้อ 5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย” 

 
 ปตท. แปลงสภาพและแปรรูปในเดือนตุลาคม 2544 รวมถึง

กระจายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยในเดอืนธนัวาคม 

2544 และไดจ้ดัตั้งหนว่ยงานผู้ลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations 

Department) ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูล

สําคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลการดําเนินงานและงบการเงิน

รายไตรมาส รายงานและการวิ เคราะห์ของฝ่ายบริหาร 

(Management  Discuss ion and Analys is :  MD&A) 

รายไตรมาส กลยุทธแ์ละแนวโนม้ในอนาคตของ ปตท. ให้ได้ทราบ

อย่างสม่ําเสมอ เท่าเทียม และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงที่ 

โทร.: 0-2537-3518-9 อเีมล: ptt-ir@pttplc.com และตดิตามขอ้มูล

ของ ปตท. ผ่านเวบ็ไซต ์www.pttplc.com ซึ่งมขีอ้มลูทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ที่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

ดังมีข้อมูลที่สําคัญดังนี้ 

 • ข้อมูลบริษัท

 • แบบ 56-1 One Report 

 • ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

 • ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นกู้และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้

 • เอกสารนําเสนอและเว็บแคสต์

 • Roadshow/ Conference

 • Analyst Research

 • ปฏิทินกิจกรรม

 • จรรยาบรรณสําหรับนักลงทุนสัมพันธ์ 

 • ข้อมูลโครงการลงทุนที่สําคัญ

 • การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร

 • การดําเนินการตามนโยบายรัฐ

 • แผนงานที่สําคัญ

 • นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 • ผลการดําเนินงานด้านการเงิน

 • ผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

 • กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สําคัญ

 • การจัดซื้อจัดจ้าง

 • ชื่อและเบอร์ติดต่อทีมนักลงทุนสัมพันธ์

 โดย ปตท. ได้ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มี

ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง รวมทั้งการนําเสนอ

ผลงานและการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น

และผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง สรุปได้

ดังนี้

 

 การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดําเนินการ

ที่สําคัญ เป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

นกัลงทนุและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝา่ย ปตท. จงึใหค้วามสําคญั

กับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยํา และสร้างช่องทาง

การเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และรณรงค์ให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการเปิดเผย

ข้อมูลและความโปร่งใสในการดําเนินงานและสร้างกลไก

ในการรับเรื่องร้องเรียนที่ เหมาะสมและเป็นธรรมสําหรับ

ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

 
 ปตท. เปิดเผยข้อมูลผลการบริหารจัดการความยั่งยืน

ทีค่าํนึงถึงผูม้ีส่วนได้สว่นเสียอยา่งรอบด้าน โดยครอบคลุมทัง้ใน

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล (Environmental, 

Social and Governance: ESG) ผ่านแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) 

ในหัวขอ้การขับเคลื่อนธุรกจิเพื่อความยั่งยนื ตลอดจนบูรณาการ

ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนดังกล่าวเข้าในหัวข้อ

การบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์และคําอธิบายของ

ฝ่ายจัดการ และการกํากับดูแลกิจการเพิ่มเติมอีกด้วย รวมถึง

เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. หัวข้อความยั่งยืน โดยอ้างอิง

มาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ Global Reporting 

Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standard, Oil and 

Gas Sector Disclosure (OGSD), Integrated Reporting (IR) 

ของ The International Integrated Reporting Council (IIRC), 

The United Nations Global Compact (UNGC) การรายงาน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตัวชี้วัดหลัก

ของ Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common 

Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value 

Creation ของ World Economic Forum (WEF) รวมถึงนําเสนอ

ความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา

ทีย่ั่งยนืตามกรอบของสหประชาชาต ิ(Sustainable Development 

Goals: SDGs) และประยุกต์ใช้  Recommendations of 

The Task Force on Climate-related Financial Disclosures 

(TCFD) เพื่อรายงานผลการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการทวนสอบ

รายงานฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงานอิสระ

ภายนอกอย่างต่อเนื่อง

 • ทางตรง: ปตท. นําเสนอผลการดําเนินงาน งบลงทุน 

สถานการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมให้แก่นักวิเคราะห์ 

นกัลงทนุสถาบัน และพนักงาน อย่างสม่าํเสมอในรปูแบบ

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน 

(Analyst Meeting) รายไตรมาส โดยในปี 2564 ปตท. 

มีการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ Vi r tua l 

Conference โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team และ 

Facebook Live (ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ), การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call), 

การพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Local 

& International Roadshow/ Conference) ซึ่งจัดโดย

บริษัทหลักทรัพย์และ/หรือที่ติดต่อหน่วยงานผู้ลงทุน

สัมพันธโ์ดยตรง การประชุมผา่นทาง Virtual Conference 

กับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน และหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating 

Agencies) การนําระบบเทคโนโลยี (Digital) มาใช้อย่าง

ต่อเนื่อง เช่น ผ่านทาง PTTIR Line Chatbot ที่มีการให้

ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ฯ  และนักลงทุนสถาบัน  เพื่อเข้าดูข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน ราคาน้าํมันและผลิตภณัฑ์ปโิตรเลียม

และปิโตรเคมี กําหนดการจัดงานประชุมผู้ถือหุ้น 

และ Analyst Meeting ของกลุ่ม ปตท. กําหนดการจ่าย

เงินปันผลของกลุ่ม ปตท. รวมทั้งตอบกลับการสนทนา

ด้วยตัวอักษรแบบอัตโนมัติ เป็นต้น การให้ข้อมูล อาทิ 

รายงานผลประกอบการ/ โครงการลงทุนแก่สื่อมวลชน 

(Press Meeting) กิจกรรมการให้ความรู้ธุรกิจของ ปตท. 

(Knowledge Sharing) เช่น ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและ

ธุรกิจใหม่ เช่น กลุ่มธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 

(Life Science: ธุรกิจยา ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจ

อุปกรณ์การแพทย์และการวินิจฉัยทางการแพทย์) และ

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (EV Value Chain) 

รวมถึงกิจกรรมการให้ขอ้มลูเชิงลึกในการวิเคราะหธ์ุรกิจ

กลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ําถึงธุรกิจปลายน้ํา โดยเป็น

ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ปตท. ผ่านการจัดกิจกรรม 

PTT Group 201 Knowledge Sharing ให้แก่ผู้จัดการ

กองทุนไทย, การรว่มกจิกรรมทีจ่ัดโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

พบนักลงทุนรายย่อย (Opportunity Day) ผ่านระบบ 

Virtual Conference โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team 

และกจิกรรมพบนักลงทนุสถาบนัต่างประเทศผ่าน Digital 

Platform (SET Digital Roadshow) ในทุกไตรมาส 

โดยมีเป้าหมายให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทราบถึง

ทิศทางและโอกาสในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 

ตามวิสัยทัศน์ใหม่ โดยในปี 2562 - 2564 ปตท. 

มีการจัดกิจกรรมที่สําคัญของหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์

ดังนี้

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



241240
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 2  2 

  2562
( : )

  2563
( : )

  2564
( : )

Analyst Meeting พร้อม Facebook Live/ Webex/ MS Team 4 4 4

Conference Call (แถลงผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

งบลงทุน และเหตุการณ์สําคัญอื่น ๆ (หากมี))

5 4 4

Roadshow/ Conference ในประเทศ (รวมถึงการให้ความรู้

ธุรกิจ ปตท. ขั้นพื้นฐาน และผ่าน Virtual Conference) 

14 15 14

Roadshow/ Conference ต่างประเทศ 

(รวม Virtual Conference) 

9 9 11

Company Visit/ Conference Call (Upon Request) 57 56 69

Credit Rating Review 4 4 3

Press Meeting 2 2 3

การเยี่ยมชมกิจการของนักวิเคราะห์ฯ และนักลงทุนสถาบัน 4 - -

ทางอีเมล/ โทรศัพท์ 8 - 10 ครั้งต่อวัน 10 - 12 ครั้งต่อวัน 10 - 12 ครั้งต่อวัน

ร่วมกิจกรรมนักลงทุนรายย่อยโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(Opportunity Day) รายไตรมาส และงาน SET in the City

5   4 4

ร่วมกิจกรรม SET Digital Roadshow 

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

4 4 4

นําคณะนักลงทุนรายย่อยและผู้ถือหุ้นกู้พบผู้บริหาร

และเยี่ยมชมกิจการ

ผู้ถือหุ้นกู้

กําหนดจัด 2 ครั้ง 

(2 รุ่น)

(18 - 20 เมษายน, 

16 - 18 ตุลาคม)

ผู้ถือหุ้นสามัญ

กําหนดจัด 1 ครั้ง 

(3 รุ่น)

( 29, 30 และ 31 

ตุลาคม)

ผู้ถือหุ้นกู้

กําหนดจัด 2 ครั้ง 

(2 รุ่น)

(6 - 8 ตุลาคม, 

24 - 26 พฤศจิกายน)

ผู้ถือหุ้นสามัญ

งดจัดกิจกรรม

ในปี 2563 เนื่องจาก

สถานการณ์

การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19

งดจัดกิจกรรม

ในปี 2564 เนื่องจาก

สถานการณ์

การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19

กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู้ 17 15 (จัดกิจกรรม

ผ่านช่องทางออนไลน์

จํานวน 5 กิจกรรม)

12 (จัดกิจกรรม

ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ทั้งหมด)

 • ทางอ้อม: ปตท. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดําเนินงาน งบการเงิน ข้อมูลนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรายงาน

สารสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้สนใจสามารถรับข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ 

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

Application)

 • หากนักลงทุนและผู้ เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ปตท. 

โทร.: 0-2537-3518-9 อเีมล: ptt-ir@pttplc.com หรอืผา่นเวบ็ไซตข์อง ปตท. www.pttplc.com การเผยแพรข่า่วประชาสมัพันธ์ 

ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดําเนินงาน และโครงการต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการตอบคําถามและอํานวย

ความสะดวกในการติดต่อแก่สื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 - 2564 มีการดําเนินกิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 

  2562
( : )

  2563
( : )

  2564
( : )

ทางอีเมล 186 117 292

ข่าวแจก/ ภาพข่าว 186 117 292

การแถลงข่าว 22 6 4

นําสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดําเนินงาน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3 2 1

การให้การต้อนรับ/ ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มาเยี่ยมชม/ 

ดูงานในด้านต่าง ๆ

64 คณะ (2,521 คน) 7 คณะ (483 คน) -

4)  
 

 ปตท. กําหนดแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีตามหลัก

การกํากับดูแลกิจการที่ดีเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้บุคลากร ปตท. ถือปฏิบัติไว้ในคู่มือ CG โดยบุคลากรของ ปตท. ต้องรักษา

ข้อมลูภายในหรือข้อมลูความลับของ ปตท. ทีย่ังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ไวเ้ป็นความลับ และต้องไม่นาํขอ้มลูภายในทีต่นล่วงรู้มาจาก

การปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนําข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทําให้ประโยชน์ของ ปตท. 

ลดลง

 นอกจากนี้ ปตท. ประกาศนโยบายห้ามคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ 

(Insider Trading) โดยให้หลีกเลีย่งการซื้อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุม่ ปตท. หากมีความจาํเปน็ต้องซื้อขายหลักทรพัย์ของบริษทั

ในกลุ่ม ปตท. จะต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ทั้งนี้ บุคลากรของ ปตท. จะได้รับการแจ้งเตือน และรณรงค์

ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สําคัญ เช่น การออกหุ้น

เพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น 

5)  (Conflicts of Interest)

 ปตท. กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Confl icts of Interest) เพื่อป้องกัน

กิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชนท์บัซอ้น กิจกรรมทีผ่ิดกฎหมายและไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้กาํหนดนโยบายเกี่ยวกบั

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที่วา่การตดัสินใจใด ๆ  ของบคุลากรทกุระดับในการดําเนินกิจกรรมทางธรุกิจจะต้องทาํเพือ่

ผลประโยชน์สงูสดุของ ปตท. เท่านัน้ และถือเปน็หน้าทีข่องบุคลากรทกุระดับทีจ่ะหลีกเลี่ยงการมีสว่นเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ

ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ ปตท. ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านความภักดี

หรอืผลประโยชนห์รอืขดัขวางการปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยกาํหนดให้ผู้ที่มสีว่นเกี่ยวข้องหรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณา 

ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน 

รวมถึง ปตท. จะต้องดําเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีอํานาจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ๆ

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 ปตท. กาํหนดใหก้รรมการ ผู้บรหิาร พนักงานทกุคน ตอ้งจดัทาํ

รายงานเปดิเผยรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั 

ปตท. โดยเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกัน

กับผลประโยชน์ของ ปตท. และในการอนุมัติใด ๆ ผ่านระบบ

การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สําหรับกรณีดังกล่าว

ต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกําหนดเงื่อนไขหรือข้อกําหนด

พเิศษผดิไปจากปกต ิถอืเป็นกระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. 

รวมทั้งกําหนดให้สํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ดังกล่าว

 

 
 

 ในชว่งไตรมาสแรกของป ี2564 คณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัทํา

แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานในการกํากับดูแลด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ

กรรมการ เช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงจัดทําแบบรายงานดังกล่าวประจําปี

ครบทุกราย และจัดส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม 

พร้ อมทั้ งทํ าสํ า เนา ส่ งประธานคณะกรรมการ  ปตท . 

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

และกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์  อนึ่ ง 

ในระหว่างปีไม่มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

ผู้บริหาร และบุคคลเกี่ยวข้อง

 เพื่อกํากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน ปตท. ได้กําหนด

ให้คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส

หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ปตท. จะต้อง

แจ้งให้ ปตท. ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 

3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง ปตท. 

ได้กําหนดนโยบายให้มีการเปิดเผย/ รายงานการซื้อ/ ขาย/ โอน 

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ต่อคณะกรรมการ ปตท. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการประชุม

ประจําเดือน โดยกําหนดเป็นวาระปกติในปฏิทินการประชุม

คณะกรรมการ ปตท. ไว้ล่วงหน้า

 อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันปิดงบการเงินประจําไตรมาส

และประจําปี  สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ์ (PR) ภายใน เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน Insider 

Trading ให้กับบุคลากรใน ปตท. ได้รับทราบ และจัดทําหนังสือ

แจง้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือหนว่ยงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายใน 

(Insider) ไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรอืบคุคล

ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ในช่วง 45 วัน สําหรับงบไตรมาส และ 60 วัน สําหรับงบประจําปี 

(ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ) คือ 

ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกัน

ไม่ให้นําข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ (Insider Trading) 

 . . .
 ตามพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนั

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กําหนดให้กรรมการและ

ผู้บริหารสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ในนิติบุคคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 มีหน้าที่ยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กิน

ด้วยกันฉันสามีภริยาโดยมีได้จดทะเบียนสมรส และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เข้ารับ

ตําแหน่ง ทุก ๆ 3 ปีที่ดํารงตําแหน่ง และเมื่อพ้นจากตําแหน่ง 

โดย ปตท. จะมีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ตามเวลาที่กําหนด

 คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดนโยบายเรื่องการมสีว่นไดส้ว่นเสยี

ไดใ้นการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ทุกครัง้ ประธานกรรมการ

จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติตาม

นโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่า

ในระเบียบวาระใดที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้

กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือให้ความเห็นใด ๆ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาและ

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. 

โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทยก่อนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพจิารณา

อนุมัติ 

6) 
 

 ปตท. ได้กําหนดให้มีวิธีการในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้มีการกําหนด

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และแนวปฏิบัติ เรื่อง

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น เป็น

ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ยึดถือและปฏิบัติ ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.

7) 

 ปตท. ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง

และทางอ้อม โดย ปตท. ริเริ่มการดําเนินงานและพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 • ปตท. จัดทําแผนงานประจําปี เพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

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

กลยุทธ์ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน

ทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. เพื่อมุ่งสู่องค์กรต้นแบบ

ด้านการบริหารกิจการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม

 • ปี 2553 ปตท. ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์

เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (Private Sector Collective Action against 

Corrupt ion: CAC) ซึ่ ง เ ป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับ

การสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

โดยเป็น 1 ใน 27 บริษัทแรกที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ 

ต่อมาได้ดําเนินการตามกระบวนการให้การรับรอง 

(Certifi cation Process) ของโครงการ CAC โดย ปตท. 

ได้รับการรับรองและต่ออายุการรับรองต่อเนื่องเป็น

สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

 • ปี 2555 ปตท. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลงโลก

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: 

UNGC) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการนําหลักสิทธิ

มนุษยชน สิทธิแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และ

การต่อต้านการทุจริตในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทาง

ในการดําเนินธุรกิจ 

   โดย ปตท. ได้นําเสนอความก้าวหน้าในการปฏบิัตติาม

หลักสากล 10 ประการของ UNGC ใน www.pttplc.com 

หัวข้อความยั่งยืน หัวข้อย่อยการกํากับดูแลความยั่งยืน 

ภายใต้ประเด็นเครือข่ายด้านความยั่งยืน

 • ปี 2557 ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ทั่วทั้งองค์กร และในปี 2564 

ได้ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อให้มีสาระสําคัญและ

แนวปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ และ

มาตรฐานของบริษัทชั้นนํา รวมถึงการปรับนิยาม 

การทุจรติ ให้ชดัเจนและครบถว้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย ปตท. 

กําหนดให้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ 

ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจของ ปตท. และกําหนดให้นโยบายต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. เป็นส่วนหนึ่ง

ในนโยบายที่ ปตท. กํากับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่าน

แนวทางบริหารจัดการแบบกลุม่ ปตท. (PTT Group Way 

of Conduct) เพื่อใหบ้ริษทัในกลุ่ม ปตท. มีการดําเนินงาน

และแนวทางการบรหิารจดัการเปน็ไปในทิศทางเดียวกนั 

และสามารถสร้างพลังร่วมได้ตามวัตถุประสงค์ของ

การลงทุน 

   ทั้ ง นี้  ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด น โ ย บ า ย

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. ได้จาก 

https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTTGroup

AntiFraudandCorruptionPolicy2022_TH.pdf

 • นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

กําหนดให้บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ดําเนินการหรือ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบุคลากรของ ปตท. 

ต้องดําเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบาย ซึ่งครอบคลมุ

กระบวนการดําเนนิงานต่าง ๆ  อยา่งจรงิจัง เชน่ การบรจิาค

เพื่อการกุศล การบรหิารทรพัยากรบุคคล การจดัซือ้จัดจา้ง 

การควบคุมภายใน เป็นต้น 

   ทั้ ง นี้  ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด น โ ย บ า ย

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ได้จาก 

h t t p s : / / w w w . p t t p l c . c o m / u p l o a d s / C G /

PTTAntiFraudandCorruptionPolicy2021_TH.pdf
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 • ปี 2558 ปตท. ประกาศนโยบาย “งดรบัของขวญั (No Gift 

Policy)” ในทุกเทศกาลต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และประกาศ

ใช้แนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง 

หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายงดรับ

ของขวัญดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดี

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งหวัง

ให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และจัดทําหนังสือแจ้ง

คู่ค้าและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประชาสัมพันธ์

ในพื้นที่สํานักงานของกลุ่ม ปตท. และช่องทางต่าง ๆ 

ซึ่ง ปตท. ถือเป็นองค์กรต้นแบบของประเทศไทยที่มี

การประกาศใช้นโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

 • ปตท. จัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

และคอรร์ปัชัน (Fraud and Corruption Risk Assessment 

Manual) เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทาง

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในกระบวนการปฏิบัติงานและกําหนดกระบวนการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม และกําหนดให้มีการทบทวน

อย่างสม่ําเสมอ โดยในปี 2564 คณะกรรมการจัดการ

ของ ปตท. (PTTMC) ได้อนุมัติทบทวนคู่มือดังกล่าว 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชันของ ปตท. ปี 2564 และเทียบเคียงกับกรอบ

การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

(COSO Fraud Risk Management Guide 2016) รวมถึง

แนวปฏิบัติและมาตรฐานของบริษัทชั้นนํา

 • การสื่อสาร ฝึกอบรม และการดําเนินงานที่สําคัญ

  • ปตท. กําหนดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้าน

การทจุริตและคอรร์ปัชัน และแนวปฏิบตัิไปยงับคุคล

ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทอื่นที่ ปตท. มีอํานาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสาธารณชน  ผ่านช่องทาง

การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ 

ระบบ PTT Intranet การสัมมนา นิทรรศการ เป็นต้น 

เพื่อใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่รบัทราบและปฏบิตัิ

ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ ปตท. กําหนด 

  • ปตท. สื่อสารและฝึกอบรมบุคลากรของ ปตท. อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง

เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

ความคาดหวงัของ ปตท. และบทลงโทษหากไมป่ฏบิัติ

ตามมาตรการนี้  เช่น  หลักสตูรการปฐมนเิทศ  หลักสูตร

ทางจริ ยธรรม  ระบบ e -Lea rn ing  เ ป็น ต้น 

รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม

อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชันซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

  • การใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ เป็น

เครื่องมือสําคัญให้บุคลากรของ ปตท. ทุกคน

แสดงความโปร่งใส ได้แก่ ระบบการรายงาน

การซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า 

เพื่อป้องกันปัญหาการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ 

(Insider Trading) และระบบการรายงานการรับ

ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของ

บคุลากรตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) 

เพื่อให้พนักงานรายงานในกรณีที่มีความจําเป็น

ต้องรับและไม่สามารถส่งกลับคืนผู้ให้ได้ พร้อมส่ง

มอบของดังกล่าวให้ฝ่ายกํากับดูแลและส่งเสริม

ธรรมาภิบาล เพื่อรวบรวมและนําไปบริจาคเพื่อ

สาธารณประโยชน์

  • ปตท. ตระหนกัวา่การทจุรติและคอรร์ปัชนัเปน็ปัญหา

สําคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ จึงให้

ความสําคัญในการบูรณาการทํางานและพัฒนา

เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันการปราบปราม

การทุจรติและคอรร์ปัชนัอย่างเปน็รปูธรรมผา่นการให้

ความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การร่วมเป็นคณะกรรมการ

ต่อต้านคอร์รัป ชันและส่ ง เสริมจรรยาบรรณ 

หอการค้าไทย งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ

และวนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัสากล การจดัทําแผนแมบ่ท

และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ปตท. 

ให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม การเข้าร่วม

เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวที ต่าง ๆ 

ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

 • การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

  • คณะกรรมการ ปตท. มีหน้าที่กํากับดูแลให้ ปตท. 

มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและ

คอรร์ปัชนัที่มปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ฝา่ยบรหิาร

ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้าน

การทจุรติและคอรร์ปัชนั รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

  • ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มี ห น้ า ที่ ส อ บ ท า น

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

กํากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และ

กระบวนการควบคุมภายใน สอบทานการจัดทํา

รายงานทางการเงนิ และกระบวนการอื่น ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน เพือ่ให้

มั่นใจว่า มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งรายงาน

ผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

การทจุรติและคอรร์ปัชนัของ ปตท. ตอ่คณะกรรมการ 

ปตท. อย่างสม่ําเสมอ และให้คาํแนะนําขอ้ควรปฏบิัติ

แก่คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร

  • คณะกรรมการกํ า กับดูแลกิจการที่ดีมีหน้ าที่

ให้ความเห็นชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

กรอบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมอบนโยบายและ

แนวทางการดําเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รปัชนั ให้คาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ กํากบัดูแล 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นประจําทุกปี รวมถึงสนับสนุนให้มีการดําเนินงาน

ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและ

คอร์รัปชันในระดับปฏิบัติการ (Process Level) โดย

การประเมินความเสีย่งด้านการทจุริตและคอร์รปัชนั 

และทบทวนมาตรการควบคุมภายในต่าง ๆ  ใหเ้พยีงพอ

เหมาะสม

  • ผู้บริหารมีหน้าที่กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง

ด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของมาตรการควบคุมภายในต่าง ๆ และปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่าง รวมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานและ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

  • ปตท. จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและ

บันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยัน

ความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน 

การควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชีและ

การเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายใน

เพือ่ยนืยนัประสทิธผิลของกระบวนการตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิด

ความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงิน

มีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

  • สํานักตรวจสอบภายในดําเนินการสอบทานรายการ

ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โอกาสการเกดิ

ทุจริตและประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหาร

ความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กรและในระดับ

กิจกรรมการดําเนินงาน รวมถึงสอบทานเกี่ยวกับ

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ

ผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งมีการพิจารณาและ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร

สูงสุดทันที เมื่อพบรายการหรือการกระทําที่อาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดําเนินการของ 

ปตท. อย่างร้ายแรง รวมถึงกรณีการเกิดทุจริต

8)  
  
 

 • มาตรการ ขอบเขต และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

  • ปตท. กําหนดกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชัน และมีนโยบายที่จะไม่ลด

ตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากร

ที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทํา

นั้นจะทําให้ ปตท. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

  • บุคลากรของ ปตท. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ

การกระทําที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชัน โดย ปตท. จัดให้มีช่องทางการแจ้ง

เบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย

เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้ง

เมื่อบุคลากรต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

  • ปตท. จัดใหม้ขี้อกาํหนดบรษิัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต 

การทุจริตต่อหน้าที่  การประพฤติมิชอบ และ

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร เพื่อ

กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ 

(Whistleblowing) ให้มีความเหมาะสมและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการ

คุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือ

ผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง 

 • บทลงโทษ

  • ปตท. จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากร

ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การกระทํา

ใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินยั

ตามระเบยีบที่ ปตท. กําหนด ซึง่มขีัน้ตอนการสบืสวน

ข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย การลงโทษ 

และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน หรือมีโทษตามกฎหมาย 

บุคลากรของ ปตท. ต้องทําความเข้าใจและปฏิบัติ

ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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6.2 

 (Code of Conduct 
and Code of Business Ethics)
 ปตท. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร

เกีย่วกับมาตรฐานจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนนิธุรกจิ 

(Code of Conduct and Code of Business Ethics) ตามมาตรฐาน

สากลไว้ในคู่มือ CG โดยเป็นการประมวลแบบแผน กําหนด

ขอบเขตมาตรฐานความประพฤตแิละพฤตกิรรมทีบ่คุลากร ปตท. 

ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงกระทํา

ในการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบคุณธรรม 

ความซื่อสัตย์ เสมอภาค และเท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐานและ

รกัษาภาพพจนข์อง ปตท. ใหเ้ปน็องค์กรที่มกีารเตบิโตอยา่งยั่งยนื 

ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาตามลาํดับชั้น มีหน้าที่รับผิดชอบกํากับดูแล

และสนบัสนนุสง่เสรมิใหพ้นกังานในบงัคบับัญชา ปฏบิตัติามคูม่อื 

CG โดยหากละเว้นหรือฝ่าฝืนย่อมมีความผิดทางวินัย 

 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

มีสาระสําคัญดังนี้

 1. เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 2. ป้องกันการฟอกเงิน

 3. เป็นกลางทางการเมือง 

 4. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน

 5. รักษาความลับและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์

ส่วนตัว 

 6. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรับผิดชอบต่อ

ผู้บริโภค 

 7. ดําเนินธุรกิจบนการแข่งขันอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

 8. มีกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและปฏิบัติ

ต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม 

 9. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 10. สนับสนุนสิทธิของพนักงานและสร้างความผูกพัน

ต่อองค์กร

 11. ปฏิบัติต่อเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 

โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

 12. มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่มีประสิทธิภาพ

 13. มีแนวทางปฏิบัติในการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใด

 14. ใหค้วามสาํคญัความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสิ่งแวดล้อม

 15. เคารพทรัพยส์นิทางปญัญา และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ในทางที่ถูกต้อง

 16. ศึกษา ทําความเข้าใจ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

และสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ

  • ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ต า ม จ ริ ย ธ ร ร ม

และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทัดเทียม

มาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนํา

ในระดับสากล รวมถึงจัดหมวดหมู่แนวปฏิบัติที่ดี

สําหรับคณะกรรมการ และแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับ

ผู้บริหารและพนักงาน ให้ชัดเจน ตามข้อเสนอแนะ

จากระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ

ใหม่ (SE-AM) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.)

 นอกจากนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

(PTTMC) ได้อนุมัติการทบทวนข้อกําหนดบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต 

การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎระเบียบองคก์ร เพื่อให้การดาํเนินการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที่และ

ประพฤตมิชิอบ เป็นไปอยา่งโปร่งใส ยตุธิรรม และมปีระสทิธภิาพ 

สอดคล้องตามหลักการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

  
 
 ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของ ปตท. ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการสํารวจ

การกํากบัดแูลกจิการบรษิัทจดทะเบยีนประจําป ี2564 ในภาพรวม 

ปตท. อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมและ

รายหมวดสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทําการสํารวจทั้งหมด

จากจํานวน 716 บริษัท และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัท

ในกลุ่ม SET50 ทั้งนี้ ผลสํารวจดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูล

ที่ ปตท. เปิดเผยต่อสาธารณะ ปี 2564 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี 

นอกเหนอืจากเกณฑก์ารสาํรวจ ซึ่งสามารถใชเ้ปน็แนวปฏบิตัทิีด่ี

ต่อบริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ ที่สําคัญ ได้แก่

 • ประธานกรรมการปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ จึงมี

ความเปน็อิสระในการมอบหมายนโยบายและกํากบัดแูล

การบริหารงานของ ปตท. 

 • ปตท. กําหนดให้มีจํานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู่

 • การประชมุคณะกรรมการกาํกับดแูลกจิการที่ดขีอง ปตท. 

ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 และการประชุม 

คณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 16 ธันวาคม 

2564 ได้พจิารณา “หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่สีําหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance 

Code: CG Code) ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

รวมถึง “หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562” ซึ่งจัดทําโดยสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวง

การคลัง และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นํา 

(Governing Body) ขององค์กร ในการนําหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG 

Code และหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 แต่ละข้อเทียบเคียงกับ

นโยบายและการดาํเนนิงานดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

ของ ปตท. ในปัจจุบันอย่างละเอียด และมีความเห็นว่า 

ปตท. มีนโยบาย มาตรการ และกระบวนการดําเนินงาน

ที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติทั้ง 2 ฉบับ รวมทั้งมีแผน

การดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนา

ระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เหมาะสม

กับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจและแนวโน้มของบริษัท

ชั้นนําในระดับสากล 

 ปี 2564 ปตท. ได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

แต่อาจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงการสํารวจการกํากับดูแล

กิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard ซึง่สามารถ

อธิบายได้ดังต่อไปนี้

 การกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

จํานวน 5 - 12 คน 

 ขอ้บงัคบัของ ปตท. กําหนดใหม้ีจํานวนกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 

5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน ปตท. มีจํานวนกรรมการ 

15 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับและการดําเนินธุรกิจด้าน

ปิโตรเลียมที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ

ที่จําเป็นในการบริหารกิจการของ ปตท. โดยคณะกรรมการ 

ปตท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 5 คณะ

ชว่ยกลั่นกรองงานทีม่คีวามสําคัญ ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร 

 (จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย แสดง

รายละเอียดภายใต้ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 8.1.2 (1) การประชุม

ของคณะกรรมการ ปตท.” แล้ว)

   ทั้งนี้  สามารถศึกษาข้อมูลด้านการกํากับดูแล

กิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ

ในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ฉบับสมบูรณ์ได้จาก 

https://www.pttplc.com/uploads/CG/Publication/

CGHandbookforOneReport/PTTCGHandbook_

Revision5_TH.pdf

6.3 
  
    
  
  
 ในปี 2564 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติการทบทวนสาระ

สาํคัญทีป่รับปรุง นโยบาย แนวปฏบิัต ิระบบการกํากับดแูลกจิการ 

และคู่มือ CG ได้แก่

 • การปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ 

ปตท. เพื่อให้มีเนื้อหาที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และสาํนักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

 • การปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ของ ปตท. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ 

และมาตรฐานของบริษัทชั้นนํา รวมถึงปรับปรุงนิยาม 

การทุจริตให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 • การปรับปรุงคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

(คู่มือ CG) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 โดยมีสาระสําคัญ

ในการปรับปรุง ได้แก่

  • การปรับปรุงหลักปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีของคณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.)

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

https://www.pttplc.com/uploads/CG/Publication/CGHandbookforOneReport/PTTCGHandbook_Revision5_TH.pdf
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หมายเหตุ: ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สํานักกฎหมาย 

ผู้ช่วย กผญ. เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์

ผู้ช่วย กผญ. บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม

สํานักตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วย กผญ.

แผนกลยุทธ์

ต่างประเทศ

ผู้ช่วย กผญ.

บริหาร

ความยั่งยืน

ผู้ช่วย กผญ.

นโยบายและบริหาร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ช่วย กผญ.

แผนกลยุทธ์

และบริหารการลงทุน

ผู้ช่วย กผญ.

นโยบายบัญชี

และภาษีองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

กลยุทธ์และบริหาร

การเงินองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

ศูนย์บริการงานบัญชี

ผู้ช่วย กผญ.

ทรัพยากรบุคคลองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

พัฒนาศักยภาพองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

กํากับดูแล

และธรรมาธิบาลองค์กร

1. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน

2. ผู้ช่วย กผญ. แยกก๊าซธรรมชาติ

3. ผู้ช่วย กผญ. จัดหาและตลาด 

 ก๊าซธรรมชาติ

4. ผู้ช่วย กผญ. ระบบท่อ

 จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ

5. ผู้ช่วย กผญ. ก๊าซธรรมชาติ

 สําหรับยานยนต์

6. ผู้ช่วย กผญ. ตลาดพาณิชย์

 ก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์

 

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 แผนกลุ่มธุรกิจ

 ปิโตรเลียมขั้นปลาย

2. ผู้ช่วย กผญ. 

 บริหารความร่วมมือ

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

 ขั้นปลาย

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 การค้าระหว่างประเทศ

2. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน

 และควบคุมความเสี่ยง

ผู้ช่วย กผญ.

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ผู้ช่วย กผญ.

แผนกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น

และก๊าซธรรมชาติ7.1  
 โครงสรา้งการจดัการบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย

คณะกรรมการ ปตท. โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงาน

ที่มีความสําคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 

บริหารจัดการ ผ่านคณะกรรมการจัดการซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 51 คณะ 

 

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 พัฒนาธุรกิจใหม่

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 วิศวกรรม

 และบริหารโครงการ

2. ผู้ช่วย กผญ. 

 พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์

 และโครงสร้างพื้นฐาน

สถาบันนวัตกรรม

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
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(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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7.2  
  

7.2.1   
 

 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 17 ธันวาคม 2564 

มีจํานวน 15 คน ประกอบด้วย

 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.33 ของกรรมการทั้งหมด

 • กรรมการที่เป็นอิสระ 10 คน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด

 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

 • กรรมการที่เป็นผู้หญิง 1 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.67 ของกรรมการทั้งหมด

7.2.2  

 .   31  2564  

 .

1. ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

(ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

และประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 

18 พฤศจิกายน 2563)

6 พฤศจิกายน 2563 (วาระที่ 1)

2. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 1)

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. นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

12 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)

9 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)

6. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร กรรมการ/ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

16 ธันวาคม 2563 (วาระที่ 1)

7. นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้)

3 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 1)

 .

8. รองศาสตราจารย์ 

ดร.ชโยดม สรรพศรี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้)

9 เมษายน 2564 (วาระที่ 1)

9. นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

9 เมษายน 2564 (วาระที่ 1)

10. นายพงศธร ทวีสิน กรรมการ/ กรรมการสรรหา 8 ตุลาคม 2564 (วาระที่ 1)

11. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 1 ตุลาคม 2564 (วาระที่ 1)

12. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ/ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

9 เมษายน 2564 (วาระที่ 1)

13. รองศาสตราจารย์ 

ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

8 ตุลาคม 2564 (วาระที่ 1)

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

15. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

13 พฤษภาคม 2563 (วาระที่ 1)

9 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)

หมายเหตุ:

คณะกรรมการ/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี 2564 ดังนี้

• บุคคลลําดับที่ 8: รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 แทน นางนันทวัลย์ 

 ศกุนตนาค ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

• บุคคลลําดับที่ 9: นายผยง ศรีวณิช เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 แทนศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 

 ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

• บุคคลลาํดับที่ 10: นายพงศธร ทวีสิน เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแตว่ันที่ 8 ตุลาคม 2564 แทน ดร.ไพรินทร์ ชโูชติถาวร ซึ่งลาออก มีผลตัง้แต่

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 

• บุคคลลําดับที่ 11: นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 แทน นายจุมพล ริมสาคร ซึ่งลาออก 

 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

• บุคคลลําดับที่ 12: นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 แทน ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 

 ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

• บุคคลลําดับที่  13: รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 

 แทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ซึ่งลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

7.2.3 

 • คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 • คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ 

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 • คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอน

และวธิกีารที่กาํหนดไว้ตามกฎหมายและระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง โดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผู้จดัการใหญจ่ะดาํรง

ตําแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 • คณะกรรมการมหีน้าทีต่ามข้อบงัคบัของบรษิัท ซึง่รวมถงึ

การดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 • กําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงาน

ที่สําคัญของบริษัท รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยง

ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารจะสามารถ

นําวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นไปปฏิบัติ

ให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดําเนินการตามกลยุทธ์และ

นโยบายที่สําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน

และแผนงานบริษัท งบประมาณของบริษัท ที่กําหนด

 • จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบ

บัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 • กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง

ครอบคลมุ และดูแลใหผู้้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการ

ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

ระดบัสงูทีเ่หมาะสม เพือ่กอ่ใหเ้กดิแรงจงูใจทั้งในระยะสัน้

และระยะยาว

 • ทําการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกําหนดค่าตอบแทน

ให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงาน

 • ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

 • ให้มกีารเปดิเผยขอ้มูลทีถ่กูต้อง ชัดเจน โปรง่ใส นา่เชื่อถอื

และมีมาตรฐานสูง

 • เป็นผู้นําและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี

 

 • อํานาจอนุมัติการนําเงินไปลงทุนระยะยาวต่าง ๆ เช่น 

การลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตร หุ้นกู้ 

และใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) หรือตราสาร

ทางการเงินอื่น

 • อํานาจอนุมัติให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท

ที ่ปตท. ถอืหุ้น ในรูปแบบการให้เงนิทุน ทั้งในรูปหุน้สามัญ 

หุ้นบุริมสิทธิ การให้กู้ยืมเงิน หรือการให้การสนับสนุน

ทางการเงินในรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 • อนุมัติการก่อหนี้ของ ปตท. รวมถึงการออกตราสารหนี้

ต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้ (Debenture)

 • พิจารณางบประมาณประจําปี

 • อนุมตัจิดัหาพัสด ุรวมถงึการอนุมัตเิรื่องต่าง ๆ  ที่เกีย่วข้อง

กับการจัดหาพัสดุ ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

 • ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อน

ระดับพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

หรือเทียบเท่าขึ้นไปและให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง 

โยกย้าย หรือเลื่อนระดับพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 • แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 

 ตามข้อบังคับบริษัทได้กําหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

แทนบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย 

(1) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของ

บริษทั หรือ นายดอน วสนัตพฤกษ,์ หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร 

และนายพงศธร ทวีสิน กรรมการสองจากสามคนลงลายมือชื่อ

ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

 1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี

จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และ

มีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการ

ไมน่อ้ยกว่ากึ่งหนึง่ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดต้องมถีิ่น

ที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 

1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ 

การสรรหาคณะกรรมการยังคงคํานึงถึงความสมดุลระหว่าง

ความหลากหลายด้านความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ 

และคุณสมบัติของคณะกรรมการ โดยไม่มีข้อจํากัด

ในเรื่อง เพศ เชื้อชาติ หรือ ศาสนา โดยกรรมการ

ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกําหนด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา คณะกรรมการ ปตท. 

ได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็น

อิสระเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และถือปฏิบัติต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกรรมการ

อิสระ 10 คน มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง จํานวน 1 คน 

โดยกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และ

มกีรรมการผูม้คีวามเชีย่วชาญ ความรูแ้ละมปีระสบการณ์

ด้านบัญชีการเงิน 6 คน คือ นายดนุชา พิชยนันท์, 

นายกฤษณะ บุญยะชัย, หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร, 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศร,ี นายผยง ศรวีณชิ 

และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ

สรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมต่อคณะกรรมการ ปตท. ตามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้น

ที่ตนถือ

  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด

ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด

มากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา

เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

  (4) ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตั้งในลาํดับถัดลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ ผู้เป็นประธาน

ในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 3. ในการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจาํปีทกุครั้ง ให้กรรมการ

ออกจากตําแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา 

ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

กรรมการที่จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปแีรกและปทีีส่อง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลาก

กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลัง ๆ ต่อไป 

ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก

ตําแหน่ง

 4. ในกรณีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก

ถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืกตั้งบุคคล

ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ

บริษัทเข้าเป็นกรรมการแทนในตําแหน่งที่ว่างในการประชุม

คณะกรรมการ ปตท. คราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระ

ของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 

2 เดือน โดยคณะกรรมการต้องมีคะแนนเสียงแต่งตั้ง

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

ทั้งนี้ บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน

ตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ

กรรมการที่ตนแทน

 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออก

ต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง

บริษัท

 6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึง

คราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้น

ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ

บรษิทัมหาชน จํากดั พระราชบัญญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานสาํหรบั

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไข

เพิ่มเติม และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

 • ไมเ่ป็นกรรมการในรฐัวสิาหกจิหรอืนติบิุคคลที่รัฐวสิาหกจิ

เป็นผู้ถอืหุ้นเกนิกว่า 3 แห่ง ทัง้นี้ นับรวมการเป็นกรรมการ

โดยตําแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ

แทนในตําแหน่งกรรมการด้วย

 • กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ

ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง

คณุสมบตัแิละขอบเขตการดาํเนนิงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 • ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

 • ไมเ่ปน็ขา้ราชการการเมือง เว้นแต่เปน็การดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 • ไมเ่ป็นผูด้าํรงตาํแหน่งใดในพรรคการเมอืงหรอืเจ้าหนา้ที่

ของพรรคการเมือง

 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะ

ทุจริตต่อหน้าที่

 • ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือผู้ถือหุ้นของ

นิติบุคคลที่ รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้น (ยกเว้นกรรมการ

ของรัฐวิสาหกิจ ที่ไมเ่ปน็ข้าราชการ พนกังาน หรือลกูจา้ง

ที่มีตําแหน่ง หรือเงินเดือนประจําตําแหน่งของราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น

ของรฐั และกรรมการของรัฐวสิาหกจินัน้ถอืหุน้ไมเ่กนิกว่า

ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็น

กรรมการหรือนิติบคุคลทีร่ฐัวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการ

ถือหุ้นอยู่)

 • ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้น

เป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น

มอบหมายให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือดํารงตําแหน่ง

อื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น

 • ไมเ่ปน็กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร หรอืผู้มอีํานาจในการจัดการ 

หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน 

ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ

รัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ 

หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 นอกจากนี้ คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 กําหนดเรื่องการดํารงตําแหน่งของกรรมการดังนี้

 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 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 ปีต่อเนื่อง

 อีกทั้ง ปตท. กํากับดูแลให้มีบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น (Director’s Pool) ไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นไปตามกฎหมายด้วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการ ปตท. รวม 15 คน 

เป็นกรรมการอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director’s Pool จํานวน 15 คน

7.3  
  

 
 

(1)  
 

 คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยประชุมร่วมกับสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

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

ของ ปตท. และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัชี ตรวจสอบและรบัรองโดยนางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4579 สงักัดบริษทั สาํนกังาน 

อีวาย จํากัด การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดําเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

อย่างครบถ้วนและสม่ําเสมอ 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 

ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด มีจํานวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

-  .

1. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

2.  นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการ กรรมการอิสระ

3.  รองศาสตราจารย์ 

 ดร.ชโยดม สรรพศรี

กรรมการ กรรมการอิสระ

 โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

หมายเหตุ:

1. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 (โดยระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564 มีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ) 

2. นายกฤษณะ บุญยะชยั ได้รบัแตง่ตัง้เปน็กรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัที ่3 กรกฎาคม 2563 โดยเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์

 เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ

 ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน

 

 

 1. จัดทํ ากฎบัตรว่ า ด้วยการตรวจสอบภายในของ

คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขต

ความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ ปตท. โดยต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมี

การสอบทานความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าว

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

กํากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และ

กระบวนการควบคุมภายใน 

 3. สอบทานให้ ปตท. มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้อง

และน่าเชื่อถือ 

 4. สอบทานการดําเนินงานของ ปตท. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ระเบยีบ ข้อบงัคบั วธิปีฏบิตังิาน มตคิณะรัฐมนตร ีกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับ

การดําเนินงานของ ปตท.

 5. สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี 

พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และ

ความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืมโีอกาสเกดิการทุจรติ

ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยให้

เปน็ไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย์

 7. สอบทานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผล

การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจของสํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรฐัวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั (State Enterprise 

Assessment Model: SE-AM) รวมทั้งมีบทบาท

ในการตดิตามการดาํเนนิงานตามขอ้สงัเกต/ ขอ้เสนอแนะ

ที่เกี่ยวข้อง

 8. เสนอข้อแนะนาํตอ่คณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง และประเมิน

ผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 9. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท.

 10. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี 

และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด

ที่เห็นว่าจําเป็น 

 11. รับเรื่ อง ร้องเรียนตามช่องทางและวิธีการที่ ระ บุ

ในข้อกําหนดบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วย 

การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส การทุจริต การทุจริต

ต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบองค์กร

 12. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 

ปตท. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ยกเว้นรายงาน

ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทําเป็นรายงาน

ผลการดําเนินงานประจําปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าว

ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และกระทรวงการคลัง

เพื่อทราบ

 13. ประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน

ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ 

 14. เปิดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบ

บัญชีในรายงานประจําปีของ ปตท. 

 15. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ 

ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่อง

ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีด้วย

 16. กรณีที่การดําเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือ

การปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีความจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจาก

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรือ่ง ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือ

ดําเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่าย

ของ ปตท. ได้ 

 17. เมื่ อคณะกรรมการตรวจสอบไ ด้รับรายงานผล

การตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี 

ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

ของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณา

สั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. 

ดําเนินการแก้ไข 

 18. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบ

บญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 19. ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการ

ร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 20. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการ 

ปตท. มอบหมาย ทั้งนี้  ต้องอยู่ในขอบเขต หน้าที่ 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 โดยเปน็ไปตามแนวทางที่กาํหนดไวใ้นระเบียบบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) วา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและหนว่ยตรวจสอบ

ภายใน พ.ศ. 2564

 ในปี 2564 มีการประชุม 18 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและสายงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินในการสอบทานรายงานทางการเงินทุกไตรมาส 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(2)  

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

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

-  .

1.  นายดอน วสันตพฤกษ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

2.  นายผยง ศรีวณิช กรรมการ กรรมการอิสระ

3.  นายพงศธร ทวีสิน กรรมการ กรรมการ

 โดยมีเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ:

1.  นายดอน วสันตพฤกษ์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561

2.  นายผยง ศรีวณิช ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 

3.  นายพงศธร ทวีสิน ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 

  

 1.  กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ ปตท. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

 2.  คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เมื่อมีตําแหน่งว่างลง (จากการลาออก หรือครบวาระ) 

เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดําเนินการแต่งตั้ง โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

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

และฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลัง และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา 

ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

 3.  พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทาํหน้าทีก่รรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง 

คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

 4.  มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 5.  ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหา และจดัให้มกีารรายงานผลเพือ่รายงานผลใหค้ณะกรรมการ ปตท. ทราบ 

และเปิดเผยในรายงานประจําปี

 6.  เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจําปี

 7.  คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 

 ทั้งนี้ ได้กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

 1. คณะกรรมการสรรหากําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ

ตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และกําหนดวิธีการเสนอ

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ 

   ทั้งนี้ คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ได้ระบุคุณสมบัติของ

คณะกรรมการไวว้่า กรรมการแตล่ะคนตอ้งมาจากผูท้รงคุณวุฒหิลากหลายสาขาอาชพีทีจ่ําเปน็ในการบรหิารกจิการของ ปตท. 

ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียมอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน 

และผูท้รงคณุวฒุิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน (Board Composition) นอกจากนี ้องคป์ระกอบใน Board Skill Matrix 

ของ ปตท. ปัจจุบันประกอบด้วยด้านบัญชี/ การเงิน/ กฎหมาย/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิศวกรรม/ การตลาด/ การบริหาร

จัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ/ ธุรกิจระหว่างประเทศ/ 

เศรษฐศาสตร์/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, 

Automation, Artifi cial Intelligence หรือ Robotics/ รัฐศาสตร์ ความมั่นคง การบริหารความเสี่ยงในวิกฤตต่าง ๆ/ งานภาค

ประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผลประกอบ

และนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.

 3. คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานําเสนอเพื่อพิจารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยรายชื่อบุคคล

ที่มีความเหมาะสม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้ง

กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 อีกด้วย 

 ในปี 2564 มีการประชุม 11 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม และเลขานุการบริษัท 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว

(3)  

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมตัจิดัตัง้คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน เมื่อวันที ่1 ตลุาคม 2544 โดยแตง่ตัง้จากกรรมการ ปตท. 

3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

-  .

1.  พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

2.  นายผยง ศรีวณิช กรรมการ กรรมการอิสระ

3.  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ กรรมการ

 โดยมีเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ:

1.  พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562

2.  นายผยง ศรีวณิช ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564

3.  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 1.  กําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สําหรับ

กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ต่อคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2.  พจิารณาเสนอแนวทางการประเมนิผลและค่าตอบแทนประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ตอ่คณะกรรมการ 

ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 3.  รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 4.  มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 5.  ประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และจัดใหม้กีารรายงานผลเพื่อรายงานผลใหค้ณะกรรมการ 

ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจําปี 

 6.  เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี

 7.  คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 ในปี 2564 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการกําหนดค่าตอบแทนทุกคนที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกคน

และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 ทั้งนี้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนแล้ว

  

(4) 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

ปตท. 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

-  .

1.  นายดนุชา พิชยนันท์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

2.  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการ กรรมการอิสระ

3.  รองศาสตราจารย์ 

 ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต 

กรรมการ กรรมการอิสระ

 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย 

ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กํากับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร, 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน ทําหน้าที่ 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ:

1. นายดนุชา พิชยนันท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และปรับเปลี่ยนตําแหน่งเป็นประธานกรรมการ

 กํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 (โดยระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 มีพลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ 

 แสงคร้าม เป็นประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี)

2.  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564

 

 1. งานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance: GRC) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud 

and Corruption) การบรหิารจดัการความยั่งยนื (Sustainability Management: SM) และการดแูลสังคม ชมุชน และสิ่งแวดลอ้ม 

(Corporate Social Responsibility: CSR)

  • ให้คําแนะนําและคําปรึกษาแก่คณะกรรมการ ปตท. และฝ่ายจัดการเพื่อให้ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.

  • ให้ความเห็นชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทาง

การดําเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของ ปตท. และแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งกําหนดให้ทบทวน

เป็นประจําทุกปี

  • กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.

  • ให้คาํแนะนําและคําปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกํากับการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC)

 2. กําหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอ

วาระสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 3. กําหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการกํากับดูแล สนับสนุน และติดตาม ให้มีการดําเนินงาน ด้านการรับเรื่องร้องเรียน 

การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร รวมถึงการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.

 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 5. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 ปี 2564 มีการประชุม 7 ครั้ง โดยกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทุกคนที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกคน 

และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรหิารศกัยภาพองค์กรและธรรมาภบิาล และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญส่ํานกักฎหมาย ปฏบิตัหินา้ที่

เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 ทั้งนี ้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีแล้ว

(5) 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมตัจิดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองคก์ร เมื่อวันที ่25 ตลุาคม 2556 โดยแตง่ตัง้จากกรรมการ 

ปตท. อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน 

ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

-  .

1.  หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ประธานกรรมการ กรรมการ

2.  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการ กรรมการอิสระ

3.  นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการ กรรมการ

 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน มีภารกิจเป็น Chief Risk Offi cer (CRO) และ Chief Stakeholder 

Offi cer (CSO) ทําหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ:

1. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (โดยระหว่างวันที่ 

 11 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 มี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร)

2.  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

3.  นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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  ในปี 2564 ได้มีการทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบ 

เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า

และตลาดของ ปตท. ดังนี้

 

 

 1. กําหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบรหิารความเสี่ยง

องค์กร และกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขององค์กร

 2. กํากับดูแล และสนับสนุนให้มีการดําเนินงานด้าน

การบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารจัดการ

ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีให้สอดคล้องกับกลยทุธ์และเป้าหมาย

ทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล 

การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหาร

ความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management 

Committee: CPRC - ระดับจัดการ) เพื่อนําไปดําเนินการ

 4. พจิารณารายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์รและให้

ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทาง

การกําหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation 

Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง

องค์กรให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 5. พจิารณารายงานผลการบรหิารจดัการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และให้ข้อคิดเห็นในแผนการดําเนินการเพื่อขยายผล

เชิงบวก หรือลด/ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ต่อผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย  รวมถึ งการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แก่ CPRC 

เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 6. สนับสนุนการดําเนินงานของ Chief Risk Offi cer (CRO) 

และ Chief Stakeholder Offi cer (CSO) ให้บรรลเุปา้หมาย

ของการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหาร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 7. รายงานผลการดําเนนิงานเกี่ยวกบัการบรหิารความเสีย่ง

องค์กรและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

คณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 

1 ครั้ง และในกรณทีี่มปีัจจยั หรอืเหตุการณ์สาํคัญ ซึ่งอาจ

มีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. 

อย่างมีนัยสําคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

 8. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับ

สัญญาที่ต้องนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติ 

ที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและมีความเสี่ยงที่อาจ

สง่ผลกระทบตอ่ ปตท. หรอือาจมผีลกระทบตอ่ผูม้สีว่นได้

สว่นเสยีของ ปตท. อย่างมนีัยสาํคัญตามที่คณะกรรมการ

จัดการของ ปตท. เห็นชอบ

 9. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับ

การลงทุน ดังนี้

  • โครงการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่  ปตท. 

ถือหุ้นร้อยละ 100 ที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 

5,000 ล้านบาท และต้องนําเสนอคณะกรรมการ 

ปตท. เป็นผู้อนุมัติ

  • การลงทนุของบรษิทัที่ ปตท. ถอืหุน้น้อยกวา่รอ้ยละ 100 

ที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 

5,000 ล้านบาท ที่ต้องนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. 

ให้ความเห็นชอบก่อนผู้แทน ปตท. ออกเสียง

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท

  • การลงทนุทีม่คีวามเสี่ยงทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อ ปตท. 

หรอือาจมผีลกระทบต่อผู้มสี่วนได้สว่นเสยีของ ปตท. 

อย่างมีนัยสําคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ 

ปตท. เห็นชอบ

 10. กําหนดและทบทวน นโยบายการจดัการนวตักรรมองคก์ร

 11. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล 

แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมระยะยาวและประจําปี 

เพื่อนําไปดําเนินการ

 12. กํากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดําเนินงาน

ตามนโยบายและแผนแมบ่ทการจัดการนวตักรรม เพื่อให้

แผนปฏิบัติการประจําปีบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กําหนด

 13. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับด้านความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อ

ทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 14. กําหนดและทบทวน กรอบการบริหารจัดการด้านลูกค้า

และตลาด

 15. กํากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดําเนินงาน

ตามกรอบการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด เพื่อ

ให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กําหนด และสอดคล้องกับ

ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ

 16. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ด้านลูกค้าและตลาดต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 17. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 18. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 สาํหรบัการสอบทานระบบบรหิารความเสี่ยงองค์กร ยงัคงเปน็

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายใน

 โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

มีการประชุม 13 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ส่วนใหญ่ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม และ

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธ์องคก์รและความยั่งยนื ปฏบิัติ

หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้รายงาน

ผลการปฏบิัตงิานประจําปไีว้ในรายงานของคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงองค์กรแล้ว

 

7.4  
 

7.4.1    31  2564

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

กิจการ” แล้ว)

-

1. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

3. นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

4. นายนพดล ปิ่นสุภา1/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน

5. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

6. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล2/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน

7. นายสุชาติ ระมาศ3/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล

8. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย 

9. นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

10. หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่4/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

11. นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

12. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ5/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่

13. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม6/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

14. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล7/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

15. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง8/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

16. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

17. นายชวลิต ทิพพาวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

18. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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19. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

20. นางชนมาศ ศาสนนันทน์9/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร 

21. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ10/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร 

22. นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี

หมายเหตุ:  

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

1/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แทนนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ซึ่งเกษียณอายุและเปลี่ยนชื่อตําแหน่งให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร 

2/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แทนนางอรวดี โพธิสาโร ซึ่งเกษียณอายุและเปลี่ยนชื่อตําแหน่งให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร 

3/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แทนนายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ซึ่งไปดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน 

 และเปลี่ยนชื่อตําแหน่งให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร 

4/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แทน ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ซึ่งไปดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่

5/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แทนนายนพดล ปิ่นสุภา ซึ่งไปดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน 

 และเปลี่ยนชื่อตําแหน่งให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร 

6/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตามการปรับโครงสร้างองค์กร

7/  ปรับเปลี่ยนตําแหน่ง โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 

 2564 

8/ เปลี่ยนแปลงชื่อตําแหน่ง จาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

 จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

9/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 แทนนายยงยศ ครองพาณิชย์ 

10/ เปลี่ยนแปลงชื่อตําแหน่ง จาก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร เป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายบัญชี

 และภาษีองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 ( )
 

 ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอํานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

และจะตอ้งบริหารบริษทัตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รบัอนมุตัิจากคณะกรรมการอยา่งเคร่งครัด ซือ่สตัย์ สุจริตและระมัดระวงั 

รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้ด้วย

 • ดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท

 • บรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย เลื่อน ลด ตัดเงนิเดอืน หรอืคา่จา้ง ลงโทษทางวนิยั พนกังานและลกูจา้ง ตลอดจนใหพ้นกังาน

และลูกจ้างออกจากตําแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 • ดําเนินการให้มีการจัดทําและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการเพื่อขอ

อนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ  3 เดือน

 • ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

 คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอํานาจ 

ดังต่อไปนี้

 • เป็นผูม้ีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ขอ้บังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่งและมติที่ประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ

 • เป็นผู้มีอํานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดําเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคําสั่งหนังสือ

แจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอํานาจกระทําการใด ๆ 

ที่จําเป็นและสมควร เพื่อให้การดําเนินการข้างต้นสําเร็จลุล่วงไป

 • เป็นผู้มีอํานาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่ง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน

หรอืคา่จา้ง ลงโทษทางวนิยั ตลอดจนใหอ้อกจากตําแหนง่ตามระเบยีบ ขอ้กาํหนดหรอืคําสัง่ที่คณะกรรมการของบรษิทักาํหนด 

แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจ้าง และออก

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

 • ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง 

และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจดังกล่าว และ/หรือ

ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกําหนดไว้

 ทั้งนี ้การใชอ้าํนาจของกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ดงักลา่วข้างตน้ไม่สามารถกระทาํได ้หากกรรมการผู้จดัการใหญ่มีสว่นไดส้่วนเสีย 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทในการใช้อํานาจดังกล่าว โดยในปี 2564 ไม่มีการดําเนินการใด ๆ 

ที่นอกเหนือขอบเขตอํานาจดังกล่าว

 

 . 
 

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

เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการ ปตท. ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยผู้บริหาร 14 ตําแหน่ง ดังนี้

 1.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการ

 2.  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ กรรมการ

 3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย กรรมการ

 4. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน กรรมการ

 5.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กรรมการ

 6. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรรมการ

 7. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ

 8. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย กรรมการ

 9. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ กรรมการ

 10. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน กรรมการ

 11. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล กรรมการ

 12. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย กรรมการ

 13. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน กรรมการและเลขานุการ

 14. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะกรรมการจัดการฯ มีกําหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยในปี 2564 มีการประชุมรวม 54 ครั้ง (นัดปกติ 46 ครั้ง 

และนัดพิเศษ 8 ครั้ง) 

 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



265264
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 2  2 

 .

 ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ในการตดัสนิใจในประเดน็ทีส่าํคญัต่อ

กลยทุธ ์ทศิทางการดาํเนนิธรุกจิ แผนการดาํเนนิงานในระยะยาว 

ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรร

ทรัพยากรให้กับ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น รวมทั้งบริหาร

จดัการใหเ้กดิระบบการทาํงานของบรษิทัที่ ปตท. ถอืหุ้นใหเ้ป็นไป

ในแนวทางเดียวกัน ให้รวมถึงการให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ 

ผลักดันและส่งเสริมการดําเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

 • การกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของกลุ่ม ปตท.

 • การกําหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมายการดําเนิน

ธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตลอดจนผลการดําเนินงานของ

กลุ่มธุรกิจและกลุ่ม ปตท. โดยรวม

 • การกําหนดทิศทางการกํากับดูแลธรรมาภิบาลและ

การบูรณาการ Governance Risk และ Compliance ของ

กลุ่ม ปตท.

 • การพิจารณากลั่นกรองถึงโครงสร้างการจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากร  เพื่อการลงทุนและ

การสนบัสนุนการดาํเนินธรุกิจของ ปตท. และกลุม่ ปตท. 

(PTT Group’s Capital Allocation Structure)

 • การพิจารณากลั่นกรองการบริหารการลงทุนของ ปตท. 

และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Portfolio Management)

 • การพิจารณากลั่นกรองและติดตามการขยายการลงทุน

ในต่างประเทศของกลุ่ม ปตท.

 • การกําหนดนโยบาย/ การตัดสินใจด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ผู้บริหารของกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ระดับ 14 ขึ้นไป ให้เป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจของกลุ่ม 

ปตท. ในอนาคต (Leadership Affl iliation & Alignment 

Program)

 • การพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับ

มาตรฐาน/ การสร้างกลไกการบริหารจัดการองค์กร 

ระบบทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกระบวนการธุรกิจและ

โครงสร้างองค์กรใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อก้าวไปสู่

องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

 • การพิจารณา กลั่นกรอง กําหนดนโยบายและหลักการ

การกํากับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) 

รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทาง

ที่กําหนดไว้ 

 • การจัดลาํดบัความสําคญัในการจัดสรรทรัพยากรบุคคล

และการเงินให้แก่ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น

 • การหาข้อยุติร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งที่สําคัญระหว่าง

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลาย และกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน

2.  . 
 (PTT Group Alignment Committees) 
 ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา/ ข้อเสนอแนะ ผลักดัน/ ตัดสินใจ 

ในกรณทีี่ตอ้งอาศัยความร่วมมือระหว่างธุรกิจ หรือกลุ่ม ปตท. เพื่อ

เสริมสร้างความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดี ประกอบด้วย

 2.1 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (Upstream & Gas 

Business Group Alignment & Coordination 

Management Committee: UAC)

 2.2 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย (Downstream Business Group 

Alignment & Coordination Committee: DAC)

 2.3 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจใหม่และ

โครงสร้างพื้นฐาน (New Business and Infrastructure 

Group Alignment & Coordination Management 

Committee: NBIAC)

 2.4 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มการเงิน

และบัญชี (Finance & Accounting Group Alignment 

& Coordination Management Committee: FAAC)

 2.5 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากร

บุคคล (Human Resources Group Alignment & 

Coordination Management Committee: HRAC)

 2.6 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือด้านค่านิยมและ

จัดการความรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Values & 

KM Alignment Committee)

 2.7 คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารและพัฒนาการ

ปฏิบัติการกลุ่ม ปตท. สู่ความเป็นเลิศ (PTT Group 

Operational Excellence Steering Committee: OpEx 

SteerCo.)

 2.8 คณะกรรมการบริหารจัดการดา้นการตรวจสอบภายใน

กลุ่ม ปตท. (PTT Group Internal Audit Management 

Committee)

 2.9 คณะกรรมการกํา กับดูแลการดํา เนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

 2.10 คณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือการทําธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติเหลวของกลุ่ม ปตท. (LNG Business 

Cooperation Committee: LBCC)

 2.11 คณะกรรมการดิจิทัลกลุ่ม ปตท. (PTT Group Digital 

Steering Committee)

 2.12 คณะกรรมการเทคโนโลยีกลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Technology Committee: PTTGTC)

 2.13 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์และการบริหารการจัดหา

สินค้าและบริการ (Procurement Strategic Alignment 

Committee: PSAC)

 2.14 คณะกรรมการพิจารณาและบริหารจดัการที่ดนิสําหรับ

การประกอบธุรกจิและใช้ประโยชน์ของ ปตท. (Properties 

Acquisition and Utilization Committee: PAC)

 2.15 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาธุรกจิตา่งประเทศของ

กลุ่ม ปตท. (Internaltional Business Development 

Committee: IBDC)

 2.16 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีกลุ่ม ปตท. (PTT 

Group Corporate Governance Committee)

 2.17 คณะกรรมการโครงการ ONE กลุ่ม ปตท.

 2.18 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. (PTT 

Group Sustainability Management Committee: 

GSMC)

 2.19 คณะกรรมการบริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการ

เพื่อสังคม กลุ่ม ปตท. (PTT Group Corporate 

Reputation and Social Responsibility Committee: 

PTT Group CRSR)

3.  
 (Corporate Management Committees) 
 ทําหน้าที่กํากับดูแล ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน 

พิจารณาอนุมัติ/ กลั่นกรอง/ ให้ความเห็น/ ให้คําปรึกษา/ 

ข้อเสนอแนะ ในการบริหารองค์กรด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

 3.1 คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยงและการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance 

Management Committee: GRCMC)

 3.2 คณะกรรมการกํากับดูแลตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปตท. (คตจ.)

 3.3 คณะกรรมการสินเชื่อ ปตท. (PTT Credit Committee)

 3.4 คณะกรรมการสินเชื่อกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น

และก๊าซธรรมชาติ

 3.5 คณะกรรมการสินเชื่อหน่วยธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ (Trading Credit Committee: TCC)

 3.6 คณะกรรมการบริหารการลงทุน (Strategic Investment 

Management Committee: SIMC)

 3.7 คณะกรรมการบริหารการลงทุน กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (Upstream Strategic 

Investment Management Committee: USIM)

 3.8 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ สายงานสนับสนุน 

สํานักงานใหญ่ (Support Function Budgeting 

Committee: SFBC)

 3.9 คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย

 3.10 คณะกรรมการจดัการนวัตกรรม ปตท. (PTT Innovation 

Management Committee: PTT IMC)

 3.11 คณะกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ (Information Security Management 

System Committee: ISMSC)

 3.12 คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและนวัตกรรม ปตท. 

(PTT Idea to Commercialization Gate Committee: 

PTT I2C Gate Committee)

 • การติดตามความคืบหน้าและผลการดําเนินงานของ

กลุ่ม ปตท. เทียบกับเป้าหมายที่กําหนด (PA & KPIs)

 • การพิ จารณาก ลั่นกรองการบริหารความเสี่ ยง

ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.

 • การกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการ ปตท.

 • การจัดลําดับความสําคัญของผลการตัดสินใจของ

คณะกรรมการ ปตท. เพื่อนําไปสู่การดําเนินการ

อย่างมีประสิทธิผล

 • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน 

เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 

 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

 นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามข้างต้น เพื่อ

ให้การบริหารจัดการกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถผลักดันกลยุทธ์และการดําเนินธุรกิจภายในกลุ่ม 

ให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้ ปตท. ได้มีจัดแบ่งกลุ่มของ

คณะกรรมการเป็น 3 ประเภทหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประกอบด้วย 

1.  
 (Strategy Committees) 
 ทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง กําหนดกลยุทธ์/ นโยบาย 

ทิศทางการดําเนินธุรกิจ และแผนการดําเนินงานของ ปตท./ 

กลุ่ม ปตท. ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ 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)

 1.4 คณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง 

(Corporate Plan and Risk Management Committee: 

CPRC)

 1.5 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas 

Business Strategic Alignment Committee: GBSC)

 1.6 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลาย (Downstream Petroleum Business Group 

Strategic  Alignment Committee: DBSC)

 1.7 คณะกรรมการแผนกลยุทธธ์รุกจิการค้าระหว่างประเทศ 

(Trading Business Strategic Alignment Committee: 

TBSC)
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 3.13 คณะกรรมการจัดการสถาบันวิทยาการพลังงาน

 3.14 คณะกรรมการดา้นการมุง่เนน้ลกูคา้ บรษิัท ปตท. จํากดั 

(มหาชน) (PTT Customer Excellence Committee: 

PTT CEC)

 3.15 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อ

สังคม (Social Enterprise Committee)

 3.16 คณะกรรมการโครงสร้าง ค่างาน และอัตรากําลัง 

(Structure, Job Weight and Manpower Committee: 

SJMC)

 3.17 คณะกรรมการจดัการทรพัยากรบคุคลของบรษิทั ปตท. 

จํากัด (มหาชน) (Human Resources Management 

Committee: HRMC)

 3.18 คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate 

Human Resources Committee: HRC)

 3.19 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง

ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยากรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง

มงกุฎไทย

 3.20 คณะกรรมการจัดการพนักงานกลุ่มศักยภาพและ

ทุนการศึกษา

 3.21 คณะกรรมการเงินทุนสวัสดิการพนักงาน

 3.22 คณะกรรมการคัดเลือกผู้ค้า

 3.23 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยธุรกิจการค้า

ระหว่างประเทศ (Trading Risk Management 

Committee: TRMC)

 3.24 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคา/ ตลาด 

หน่วยธุรกจิกา๊ซธรรมชาต ิ(Gas Business Unit Hedging 

Committee: Gas HC)

 3.25 คณะกรรมการกํ ากับ ดูแลการดํ า เนินงานและ

การติดตามผลการดําเนินการเกี่ยวกับการถือหุ้น

และดําเนินการขายหุ้นในบริษัท East Mediterranean 

Gas Pipeline S.A.E (EMG) ที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีทีที 

เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จํากัด (PTTER)

 เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การสรรหา

และแต่งตั้งตําแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องเป็นไป

ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี 

และดําเนินกระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดย

คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง

จํานวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

ทาํหนา้ที่สรรหาบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์

ที่เหมาะสมสําหรับเป็นผู้บริหาร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. 

ยกเว้นเป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และมีอายุ

ไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหา

สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วให้เสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณา

แต่งตั้ง โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่

ผู้บริหารเดิมพ้นจากตําแหน่ง สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละ

ไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อ

หลังจากครบกําหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ไม่ต้องดําเนินการ

กระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ 

 ปตท. ได้ดําเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรมีคุณสมบัติพร้อมทดแทนผู้บริหาร

ระดบัสูงทีจ่ะเกษยีณอายุในอกี 3 - 5 ปีขา้งหน้า โดยตั้งแต่ป ี2550 

เป็นต้นมา ปตท. มีระบบ “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Group 

Leadership Development Program: GLDP)” เพื่อเป็นการวาง 

Succession Plan สาํหรบัเตรยีมบคุลากรใหม้คีวามพร้อมขึน้ดํารง

ตําแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีตําแหน่งว่างในกลุ่ม ปตท. ไดแ้ก่ ตาํแหนง่

ต่าง ๆ ดังนี้

 • 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)

 • คณะกรรมการจัดการกลุม่ยอ่ย ปตท. (Minor PTT Group 

Management Committee: Minor PTTGMC)

 • คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากร

บุคคล (Human Resources Group Alignment & 

Coordination Management Committee: HRAC)

 • คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) (Human Resources Management 

Committee: HRMC)

  2564

 • การเตรียม SEVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ 

EVP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.) 

  • จํานวน Pool Member 45 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564)

  • Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดํารงตําแหน่ง 

รวม 43 ราย (ปี 2551 - 2564)

 • การเตรียม EVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ VP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.) 

  • จํานวน Pool Member 117 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

  • Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดํารงตําแหน่ง 89 ราย (ปี 2552 - 2564)

 • การเตรียม VP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ ผจ.ส่วน ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (ปตท.)

  • จํานวน Pool Member 147 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

  • Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดํารงตําแหน่ง รวม 265 ราย (ปี 2552 - 2564)

 ปตท. ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสําคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

 

7.4.2  
 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปตท. กําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ 

ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement: PA) กําหนดโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารทุกระดับร่วมกันกําหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPIs) 

เกี่ยวกับผลปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ในแต่ละปี 

 สําหรบัการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน

จะเป็นผูพ้จิารณากําหนดค่าตอบแทนให้สะทอ้นถงึผลการปฏบิัตงิาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏบิัตแิละมาตรฐาน

ของกลุ่มธุรกิจชั้นนําประเภทเดียวกันภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและอัตราการจ่าย

โบนัสประจําปีจะสอดคล้องกับผลการประเมิน คะแนน KPIs และผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงาน

ตามกลยทุธใ์นระยะยาวของ ปตท. อนัเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศนแ์ละการสรา้งมลูค่าเพิ่ม/ ขีดความสามารถให้กบัองคก์รในระยะยาว 

โดยมีการนําเสนอหลักการและจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ปัจจัยที่สําคัญ

ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปัจจัยที่ 1 ผลการดําเนินงานตามระบบการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ปัจจัยที่ 2 ผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่นําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. 

และปัจจัยที่ 3 ความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นํา 

 จํานวนผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. มีจํานวน 5 รายตามตําแหน่ง ได้แก่ ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ (ปธบ./ กผญ.) ประธานเจ้าหนา้ทีป่ฏบิตักิารกลุ่มธุรกจิปโิตรเลยีมขั้นตน้และกา๊ซธรรมชาต ิประธานเจ้าหนา้ทีป่ฏบิตักิารกลุ่มธุรกจิ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

ซึ่งไมร่วมผูบ้รหิารระดบัสงูทีไ่ปปฏบิตังิานในบรษิทัที่ ปตท. ถอืหุ้น และผู้บรหิารระดับสูงของบรษิัทที ่ปตท. ถอืหุน้ ทีม่าปฏบิตังิานที ่ปตท. 

โดยจะได้รับค่าตอบแทนจาก ปตท. ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 .  2563 - 2564 
 หน่วย: บาท

 2563  2564

ค่าตอบแทนรวม 30,772,423 31,112,160

โบนัส 7,939,778 9,671,211

รวม 38,712,201 40,783,371

หมายเหตุ: 

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในส่วนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมค่าตอบแทน

ที ่ปตท. จ่ายให้เนือ่งจากปฏิบตัิงานเพิ่มเติม ไดแ้ก่ การเป็นประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการ บริษทัในกลุม่ ปตท. ตามที่ได้รบัมอบหมาย โดยประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ดําเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียบร้อยแล้ว

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 .  . . . (  4 )  2563 - 2564 
 หน่วย: บาท

 2563  2564

 (  . . .)  (  . . .)

เงินเดือนรวม 4 31,623,762 4 33,499,680

โบนัสรวม 4  14,357,096 4 16,815,875

รวม 45,980,858 50,315,555

 .  . . . (  5 )  2561 - 2564 
 หน่วย: บาท

 2561  2562  2563  2564

เงินเดือนรวม 5 62,930,910 5 60,436,160 5 62,396,185 5 64,611,840

โบนัสรวม 5 24,672,468 5 24,474,078 5 22,296,874 5 26,487,086

รวม 87,603,378 84,910,238 84,693,059 91,098,926

 5  .  . . .  
 .  2563 - 2564 

 หน่วย: บาท

 2563  2564

ค่าเบี้ยประชุม

และค่าตอบแทนรายเดือน

5 14,202,084.34 5 15,505,165.32

โบนัส 5 14,951,245.29 5 20,095,626.86

รวม 29,153,329.63 35,600,792.18

หมายเหตุ: 

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

บรษิัทในกลุ่ม ปตท. ตามที่ไดร้บัมอบหมาย โดยค่าตอบแทนกรรมการของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ ่ไดด้าํเนินการตามเงื่อนไข

สัญญาจ้างบริหาร ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียบร้อยแล้ว

 .  2561 - 2564 
 หน่วย: บาท

 2561  2562  2563  2564

เงินสมทบ

กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ

4 3,708,690.50 4 3,836,735.80 4 5,460,684.00 4 4,584,004.80

 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

 ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ 

 1) การถูกพิพากษาว่ากระทําผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดในทํานองเดียวกัน 

 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

 3) การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุในบริษทั หรือห้างหุ้นส่วน ทีถ่กูพิพากษาให้เปน็บคุคลล้มละลายหรือถูกพิทกัษ์ทรัพย ์

7.5  
 บุคลากรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจ โดย ปตท. มีความเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโต

ขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น ปตท. จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและระบบการบริหาร

ทรัพยากรบคุคล ใหม้ีความทนัสมยั เทียบไดใ้นระดับสากลและสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อทีจ่ะเสริมสร้างและพฒันา

ใหพ้นกังานเปน็ทัง้คนดแีละคนเก่ง ตลอดจนมสี่วนรว่มในการพฒันาและช่วยเหลอืสังคมโดยสว่นรวม และมุ่งเน้นให้พนกังานเป็นกลไก

หลักในการพัฒนา ปตท. ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความความยั่งยืน (Sustainability Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศชาติ

  

 จํานวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทในกลุ่ม ปตท.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 

3,551 คน และทั้งนี้ ปตท. ยังคงดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังคนให้สอดคล้องต่อการดําเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของ

สภาวะเศรษฐกิจ โดยให้ความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจําเป็นต่อเนื่องจากการลงทุน 
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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  2561 - 2564   
 หน่วย: คน

 2561  2562  2563  2564

.  . .  . .  . .  .

 1. ก๊าซธรรมชาติ 1,393 - 1,417 - 1,440 - 1,480 -

 2.  น้ํามัน -3/ - - - - - - -

 3. ปิโตรเคมีและการกลั่น 144 - 124 - 141 - 112               -

 4.  กลุ่มธุรกิจใหม่

  และโครงสร้างพื้นฐาน

380 - 394 - 429 - 462             -

 5. สนับสนุนและปฏิบัติงาน

  ในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น

1,144
1/

654
2/

1,167
1/

476
2/

1,1171/ 3792/ 1,1041/        3932/

 6. บริษัทย่อย 

  และกิจการร่วมค้า 

- 25,959 - 27,511 - 29,042 - 29,372

รวม 3,061 26,613 3,102 27,987 3,127 29,421 3,158         29,765

หมายเหตุ: 

1/  ไม่รวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ

2/  พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 

3/  วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจน้ํามัน (ธกน.) แยกออกไปเป็นบริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

 ( )  2561 - 2564  
 หน่วย: บาท

 25611/  2562  2563  2564

เงินเดือนรวม 4,104,427,784.01 3,855,819,435.99 3,966,160,901.90 4,122,373,594.88

โบนัสรวม 1,980,862,083.68 1,915,330,097.81 1,628,293,859.46 2,078,579,310.45

เงินสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ

489,326,712.01 464,877,921.50 477,524,458.33 490,980,568.77

อื่น ๆ (ถ้ามี) 3,286,987,468.56 3,629,328,277.20 2,077,146,865.96 2,593,728,683.64

รวม 9,861,604,048.26 9,865,355,732.50 8,149,126,085.65 9,285,662,157.74

หมายเหตุ: 

1/  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจน้ํามัน (ธกน.) แยกออกไปเป็นบริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ดังนั้น ค่าตอบแทน

 บุคลากรธุรกิจน้ํามัน (ธกน.) สําหรับปี 2561 จะมีช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน เท่านั้น

 ปตท. กําหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาวผ่านการบริหาร

ผลการดําเนินงาน (Performance Management) ซึ่งเป็นกระบวนการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อผลักดันให้

ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และสอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพ

รฐัวิสาหกิจ โดยมุง่เน้นการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการดําเนินงานในระดับองคก์ร ระดับหน่วยงาน และระดับบคุคลให้เปน็ไปในทิศทาง

เดียวกนั และสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ของ ปตท. เพือ่ผลกัดนัใหผ้ลการดาํเนินงานเปน็ไปตามเปา้หมายตามแผนธรุกิจของ ปตท. 

 ปตท. กําหนดให้มีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนพนักงานตาม

ผลการดําเนินงานรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยได้นําตัวชี้วัดผล

การดําเนินงานที่สําคัญ (Key Performance Indicators: KPIs) 

มาใช้ในการบริหาร ประเมินผลการดําเนินงานรายบุคคล และ

การพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก 

คือ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) 

และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานระดับธุรกิจ/ ระดับปฏิบัติการ/

ระดับบุคคล (Functional KPI) ซึ่งการกําหนด KPIs รายบุคคล 

ต้องเชื่อมโยงกับมุมมองตาม Balance Score Card ทั้ง 4 มุมมอง 

ได้แก่  มุมมองทางการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมอง

ด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

โดย ปตท. ได้เพิม่เตมิมุมมองทีส่ําคญัอกี 2 มุมมอง ได้แก ่มมุมอง

ด้านผลิตภัณฑ์ และมุมมองด้านบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับ

ผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และแผนกลยุทธ์ของ 

ปตท. ที่จะดําเนินการในระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ปตท. ยังกําหนดให้มี Variable Bonus 

ซึ่งสอดคล้องตามผลการประเมิน KPIs สําหรับผู้บริหาร

และพนกังานทีอ่ยูใ่นตาํแหนง่บงัคับบัญชา เพือ่จูงใจใหป้ฏบิัตงิาน

ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้น ๆ 

 

 ปัจจุบันมีพนักงาน ปตท. ที่เข้าร่วมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

พนักงานบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน 

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุนฯ) จํานวน 3,440 ราย จากจํานวน

พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมทั้งหมด 3,502 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.23  

บริหารจัดการกองทุนฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ทิสโก้ จํากัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัทจัดการ มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลัก

ธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

 กองทุนฯ ได้ดําเนินการส่งเสริมการลงทุนโดยคํานึงถึงปัจจัย

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, 

and Governance: ESG) ร่วมกับบริษัทจัดการ กําหนดนโยบาย 

และมอบหมายให้ผูจ้ดัการกองทนุ ลงทุนในองคก์รทีม่คีวามใส่ใจ

ต่อผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (Stakeholders) อยา่งรอบดา้น ทั้งผูถ้ือหุน้ 

พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และโลก และยังมีการกําหนด

เกณฑ์ด้านบรรษัทภิบาลในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะเข้ามา

อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่จะทําการลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนฯ 

ลงทุนในกิจการที่ดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตาม

หลกัธรรมาภบิาล นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนยังได้กาํหนด

ให้ผู้จัดการกองทุนจัดแสดงรายงานหลักทรัพย์ที่ได้ลงทุนอยู่

ปัจจุบัน โดยทําการเปรียบเทียบกับรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ใน

ดัชนีหุ้นยั่งยืน SETTHSI (Thailand Sustainability Investment) 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงสัดส่วน

ของหลักทรัพยเ์ทยีบกับรายชื่อหุน้ยั่งยนืในทกุครัง้ที่มกีารรายงาน

ผลการดําเนินงานกองทุน

 

 

 ปตท. ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจาก

เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้กับ

ผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 

การดาํรงชพี ใหส้ามารถแขง่ขนัได้ ตลอดจนเทยีบไดก้บัมาตรฐาน

ของกลุม่บริษทัในธุรกิจชัน้นําประเภทเดียวกนั และสอดคลอ้งกับ

ผลประกอบการของ ปตท. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้มี

การปรบัปรงุและทบทวนอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี้ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของพนักงานแต่ละบุคคล ปตท. มีนโยบาย

สวัสดิการทางเลือกและสวัสดิการทดแทน (Flexible Benefi t) 

ที่ให้สิทธิ์พนักงานในการเลือกรับหรือสละสิทธิ์ไม่รับสวัสดิการ

ทางเลอืก แตเ่ลอืกเปลีย่นแปลงเปน็สวัสดกิารทดแทน ซึง่พนกังาน

สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสวัสดิการทางเลือก เป็นสวัสดิการ

ทดแทน ได้ปีละ 1 ครั้ง ตามระยะเวลา เงื่อนไข และรายละเอียด

ที่ ปตท. กําหนด โดยสวัสดิการทางเลือกและสวัสดิการทดแทน

จะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมอนัดี 

และ ปตท. จะไม่กําหนดสวัสดิการที่มีความจําเป็นขั้นพื้นฐาน

ต่อการดํารงชีวิต และการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็น

สวัสดิการทางเลือก รวมทั้งมีการปรับเพิ่มอัตราสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพและเพิ่มทางเลือกในการสะสมเงินเข้ากองทุน

ของพนักงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีการวางแผน

ทางการเงิน เพื่อให้มีเงินออมที่เพียงพอหลังจากเกษียณอายุ

 เพื่อให้องค์กรพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน 

ปตท. ยังคงพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้ใช้

ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเตม็ที ่เพือ่นําพาให้องค์กร

บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการมีโอกาส

กา้วหนา้ในหน้าทีก่ารงาน และเติบโตไปพรอ้ม ๆ  กบัความสาํเรจ็

ขององค์กรด้วย

 ปตท. ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับร่วมกัน

กาํหนดแผนงานใหส้อดคล้องกบัทศิทางและเปา้หมายขององค์กร 

ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมาย

เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. 

และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งสายงานสนับสนุน

มารว่มประชมุหารือและกาํหนดวิสยัทัศนแ์ละทิศทางขององค์กร

ร่วมกัน และถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่หน่วยงานภายใน

สายงานต่าง ๆ จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และแผนการใช้

งบประมาณทีม่คีวามสอดคล้องในทศิทางเดยีวกัน พนกังาน ปตท. 

ทุกระดับได้กําหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key Performance 

Indicators: KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมาตามลําดับเป็นรายบุคคล 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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ตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน ลงมาจนถึงพนักงาน ทั้งนี้  

วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่พนักงานกําหนดนั้น จะใช้เป็นกรอบ

การปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถสะท้อนความแตกต่างของ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้

 ปตท. ได้นําแนวทางในการบริหารสายอาชีพ (Career 

Management) มาใชเ้พือ่เตรยีมความพรอ้ม และสง่เสรมิพนกังาน

ทุกระดบัใหม้ีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ให้เปน็ไปตาม

รปูแบบ (Model) ที่องค์กรกาํหนดขึน้ เพือ่รองรบัภารกจิและสร้าง

คุณค่าให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เป็นกรอบและแนวทาง

หลกัของการบริหารและพฒันาพนกังานในทกุระดบั การกาํหนด

สายอาชีพของ ปตท. ขึ้นอยูก่บัทิศทางการดาํเนินธรุกิจที่มุง่สร้าง

ให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยแบ่งการดําเนินงาน

เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มพนักงาน 

ที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการ

คัดเลือก ประเมินศักยภาพ และจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development Plan: IDP) อย่างเป็นระบบ โดย

 • กลุ่มผูบ้รหิารระดบัสงู (ระดบัเทยีบเทา่ผู้จดัการฝา่ยขึ้นไป) 

เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม ปตท. (Group 

Leader Development) เพือ่รองรบัความตอ้งการผูบ้รหิาร

ระดับสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 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) มีหน้าทีใ่หค้าํปรึกษา

และข้อเสนอแนะให้แกร่องกรรมการผู้จดัการใหญ่บรหิาร

ศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล ในการตัดสินใจ

ประเด็นความร่วมมือที่สําคัญต่อกลยุทธ์และทิศทาง

ในการกํากับดูแลด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม ปตท. 

ให้สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่ม ปตท. 

 • กลุ่มพนักงาน (ระดับผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่าลงมา) 

เป็นการบริหารและพัฒนาพนักงานตามความจําเป็น

ของการดําเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่ม เพื่อรองรับ

ทศิทางการดาํเนนิธุรกจิในอนาคต สาํหรบั ปตท. ไดก้าํหนด

ให้จัดตั้ งคณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล 

(Corporate Human Resources Committee: HRC) 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่ ง เสริมผลัก ดัน

และควบคุมติดตามการดําเนินงานในเรื่องการบริหาร

สายอาชีพกลุ่มพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ

กลุ่มที่ปรึกษาประจําสายอาชีพ (Career Counseling Team: 

CCT) รวม 16 สายอาชีพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในการบรหิารสายอาชพีกลุ่มพนักงาน ให้คาํปรกึษา ชี้แนะ 

ควบคุมและติดตามการดําเนินงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์

ในการบริหารสายอาชีพนั้น เป็นกลไกให้พนักงาน

ตั้งเป้าหมายและวางแผนพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้า

ในอาชพีและสรา้งคณุคา่ในงานทีร่บัผดิชอบ ใหส้อดคล้อง

กบัเป้าหมายและทศิทางขององค์กร ทั้งในรูปแบบการฝึก

อบรมเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม ตาม Success Profi le 

รวมถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ตาม Career Path เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ 

ความชํานาญจากประสบการณ์ในตําแหน่งหน้าที่ใหม่ 

ตลอดจนการแต่งตั้ง เลื่อนระดับพนักงานให้เหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน 

ซึ่งการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมตามความสามารถ

และความต้องการของพนักงานและองค์กรนั้น นอกจาก

พนักงานจะมีความพร้อมสําหรับการเติบโตเป็น

ผู้บริหารระดับสงูของกลุ่ม ปตท. แล้วยังจะนาํ ปตท. ไปสู่

ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในที่สุด

 • เพื่อให้การกําหนดนโยบายและการบริหารทรัพยากร

บุคคลสอดคล้องและสนับสนุนทิศทางการดําเนินธุรกิจ

ของกลุ่ม ปตท. จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

(Human Resources Management Committee: HRMC) 

มีหน้าที่กําหนด/ เสนอแนะนโยบาย และตัดสินใจ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ข้อเสนอแนะ

ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาพนักงานและผู้บริหาร

ของ ปตท. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กลั่นกรอง

และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง  ค่างาน  และอัตรากําลัง

ของ ปตท. และอนุมัติ/ กลั่นกรอง การบริหารทรัพยากร

บุคคลเรื่องต่าง ๆ ตามอํานาจที่ได้รับมอบหมาย 

 ในปี 2564 ปตท. ยังคงจัดให้มีโครงการ Young People to 

Globalize (YP2G) ซึ่งล่าสุดเป็นรุ่นที่ 7 (Batch 7) เพื่อพัฒนา

พนักงานให้มีความพร้อมในการไปปฏิบัติงานที่มีความยาก

และท้าทาย รวมทั้งโครงการใหม่ ๆ ที่มีความสําคัญตามกลยุทธ์

ของ ปตท. โดยพนักงาน YP2G จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

งานที่มีความท้าทายผ่าน 4 Functions หลัก คือ Strategy & 

Planning, Business Development, Commercial & Marketing 

และ Engineering & Operation ซึ่งจะทําให้พนักงานได้เรียนรู้

และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการไดไ้ปปฏิบัติงานจริงในรูปแบบ 

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 ที่ผู้บังคับบัญชา

ต้องร่วมหารือกับพนักงาน (Two-Way) ถึงงานที่ต้องรับผิดชอบ

ตั้งแต่ต ้นป ี  และทําการติดตามประเมินผลในช่วงครึ่งป ี

และปลายปี ทั้งนี้  เพื่อติดตามและ/หรือจัดทําแผนพัฒนา

รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ให้พนักงาน

ต่อไป   

 กลุ่ม ปตท. ได้ให้ความสําคัญและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership 

and Learning Institute: PLLI) โดย PLLI มีเป้าหมายในการสร้าง

มาตรฐานด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผ่านการบริหาร

จดัการหลักสูตรหลักของพนกังานกลุ่ม ปตท. ใหเ้ป็นไปในทศิทาง

เดียวกัน 

 PLLI ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรและผู้นาํของ ปตท. และ

กลุ่ม ปตท. ให้เป็นทั้งคน “ดีและเก่ง” อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ

การเตบิโตขององคก์ร และพัฒนาขดีความสามารถของบคุลากร

เพื่อรองรับสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency), 

เทคโนโลยี  (Technology) ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองกับ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) รวมทั้ง

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) เพื่อให้สอดรับ

กับวิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. สําหรับปี 2564 นี้ ถึงแม้จะมี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง 

โดย PLLI ได้มีการพัฒนารูปแบบและยกระดับโครงสร้าง

หลักสูตรการเรียนรู้และการพัฒนาโดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้

ในรูปแบบ Self Learning เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน

อย่างต่อเนื่อง โดยปรับเปลี่ยนการสอนรูปแบบ Classroom 

ในทุกหลักสูตร เป็นการจัดการอบรมแบบ Virtual Classroom 

เพื่อให้พนักงานยังคงมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบ Real-Time 

มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้แนวความคิด และประสบการณ์

กับผู้เข้าอบรมและวิทยากร ผ่านการใช้ VDO Conference 

ในรปูแบบตา่ง ๆ  เชน่ MS teams, Webex, Zoom, และอืน่ ๆ  โดยบรหิาร

จัดการอบรมผ่านระบบ PTT Learning Management System 

(LMS) นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาการใช้ Experiential Learning 

ให้พนักงานได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Role Play แบบออนไลน์ และ

มีการพัฒนา Board Game เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน 

น่าสนใจ และมีโอกาสได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง ทําให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น  อีกทั้งยังพัฒนาสื่อการเรียนรู้

ดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เพื่อตอบสนองการเรียนรู้

และความต้องการของพนักงานในกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

ตอบสนองการเรียนรู้แบบ Anywhere Anytime และ Life Long 

Learning อาท ิe-Learning เกี่ยวกับความรู้องค์กร (Organizational 

Knowledge) กฎระเบยีบ ขอ้บังคบั แนวนโยบายตา่ง ๆ  ขององคก์ร , 

Online Learning แหล่งการเรียนรู้ที่ ปตท. คัดสรรจากภายนอก 

ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน Business, Technology, Soft Skill, Life 

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

E-Magazine, Magazine, Book) เพื่อให้พนักงานสามารถค้นหา 

จอง ยมื คนืหนงัสอืเลม่ นติยสารเล่ม รวมทั้งอ่านหนังสอืออนไลน ์ 

ได้ทุกที่ ทุกเวลา และยังมี Podcast รายการเสียงออนไลน์ 

เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาตนเองให้แก่พนักงาน

ที่มีเนื้อหาหลากหลายทั้งจากในองค์กรและภายนอกองค์กร 

อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปสู่การเรียนแบบ Flipped Learning 

ซึ่งเป็นการผสมผสานการเรียนรู้หลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น 

เรียน Virtual Class ร่วมกับการอ่านหนังสือแนะนําจากกลุ่ม

หลักสูตรภาคบังคับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดรับกับ

ทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุด

ในด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและการบริหารจัดการ

ที่ทนัสมัย โดยโครงสร้างหลักสูตรของ PLLI ครอบคลุมการพัฒนา

พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานใหม่จนถึงผู้บริหารระดับสูง 

โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

 1. Leadership Development Program (หลักสูตรผู้นํา) 

เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมและเร่งพัฒนาผู้บริหาร

กลุ่มศกัยภาพใหม้ทีกัษะความรู้ ความสามารถทั้งในเรื่อง

การบรหิารคนและบรหิารงาน ผา่นการศกึษาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและประสบการณ์กับวิทยากรชั้นนํา

ระดับโลก รวมทั้งการเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์

การทํางานจากผู้บริหารระดับสู งทั้ งจากภายใน

และภายนอกองค์กร ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้  ได้แก่ 

ผู้บริหารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานกลุ่มศักยภาพ 

ตามเกณฑ์ที่องค์กรกําหนด

 2. Core Program (กลุ่มหลักสูตรภาคบังคับทุกระดับ) เป็น

หลักสูตรหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนตาม

กลุ่มระดับ ตําแหน่งงาน หรือสายอาชีพ โดยผู้บังคับบัญชา

จะต้องให้การสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรม

ในกลุ่มหลักสูตรนี้  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักสูตร

ภาคบังคับ (Compulsory), กลุ่มหลักสูตร Direction/

Assignment, กลุ่มหลักสูตร Essential Program และ

กลุ่มหลักสูตรตามสายอาชีพ (Functional Program)

 3. Elect ive Program (กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมตาม

ความจาํเปน็) เปน็หลักสูตรเพื่อพฒันาศกัยภาพพนักงาน

ตามความต้องการรายบุคคล โดยเป็นการพิจารณา

ร่วมกันทั้งผู้บังคับบัญชาและพนักงานในการเลือก

หลักสูตรพัฒนาตามความจําเป็นของพนักงาน เช่น 

Marketing for Crisis Management, Virtual Agile Team 

และการบริหารทีมในภาวะวิกฤต เป็นต้น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 หน่วย: ชั่วโมงต่อคนต่อปี

 2560  2561  2562  2563  2564

พนักงาน 40.62 73.67 78.88 30.26 37.40

ผู้บริหาร 25.12 73.91 89.15 45.93 34.25

 หน่วย: บาทต่อคนต่อปี

 2560  2561  2562  2563  2564

พนักงานและผู้บริหาร 37,837.83 55,274.35 53,143.21 13,471.73 13,485.45

 
 ปตท. ได้จัดให้มีรูปแบบการสื่อความระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน อีกทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ได้จัดประชุมสื่อความกับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะมาโดยตลอด เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบถึง

แนวทางการดําเนินงานขององค์กร อุปสรรค หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ขององค์กรในแต่ละปี โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นของพนักงานเป็นสําคัญ

 ปตท. ได้ดาํเนนิการสาํรวจความพงึพอใจและความผูกพันของพนกังานตอ่องค์กรเปน็ประจาํทุกป ีเพือ่รบัทราบระดับความพงึพอใจ

และระดบัความผกูพันในปัจจยัตา่ง ๆ  เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและปรบัปรงุ โดย ปตท. มคีวามเชือ่มัน่วา่การสือ่ความที่ด ีและการแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงานจะนําไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และทําให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน รวมทั้งได้ดําเนินการสอบทานความต้องการพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารและพนักงาน

ผ่านการดําเนินงานของคณะกรรมการหลายคณะ เช่น คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปตท. 

และคณะกรรมการบรหิารสายอาชพี เปน็ต้น และมกีารสาํรวจความคดิเหน็ของพนกังานโดยทีป่รกึษาผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลภายนอกจํานวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร

ของกลุ่ม และจัดทําแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ร่วมกัน

 ปตท. ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้น 

ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ในฐานะกรรมการ ปตท.) เป็นประธาน 1 คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 

9 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 9 คน รวมเป็นจํานวน 19 คน ทําหน้าที่ในพิจารณาประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพการจ้าง

และสทิธปิระโยชน์ รวมไปถงึการพจิารณาประเด็นเรื่องร้องเรยีนต่าง ๆ  ของพนักงาน โดยคณะกรรมการกจิการสัมพันธ์จะมกีารประชุม

ร่วมกันเป็นประจําทุกเดือน และจะดําเนินการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ด้วยความละเอียดรอบคอบ

 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปตท. ดังกล่าวแล้ว ยังมีการประชุมคณะทํางานเพื่อศึกษาและพัฒนา

รปูแบบสวสัดิการและสิทธิประโยชน ์ปตท. ซึ่งจดัตัง้ขึน้ตามมติของคณะกรรมการกิจการสมัพนัธ ์โดยมีองคค์ณะประกอบดว้ยผูแ้ทน

ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อร่วมกันแสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของกลุ่ม ปตท. 

และธุรกิจชั้นนําของประเทศ เพื่อนํามาปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สําหรับพนักงานและลูกจ้างทดลองงานของ ปตท. ให้มี

ความเหมาะสม

 อีกทั้ง ปตท. ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ ในสถานประกอบการที่สําคัญของ ปตท. ตามภูมิภาคต่าง ๆ เช่น 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของเขตสถานประกอบการ ซึ่งทําหน้าที่เป็นประธาน ร่วมกับผู้แทนฝ่าย

พนักงาน โดยร่วมกันพิจารณาข้อเสนอ ข้อร้องเรียนของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานในทุกประเด็น เพื่อให้สถานประกอบการนั้น ๆ 

มีมาตรฐานการดํารงชีวิตของพนักงานที่ดี เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของ ปตท.

 . 
(PTT Group Core Values)

 . 
(PTT Group Core Values)
 ปตท. ได้กําหนดค่านิยม SPIRIT เพื่อสร้างพฤติกรรมและวิถี

การทํางานร่วมกันของกลุ่ม ปตท. โดยค่านิยม 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

 โดยในปี 2564 ได้มีการทบทวนค่านิยม และปรับพฤติกรรม

พึงประสงค์ให้มีความสอดคล้องตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ใหม่

ขององค์กร และความท้าทายในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน 

กลุ่ม ปตท. เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่าน

การเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตใหม่ ผ่านค่านิยม SPIRIT ได้แก่

 • Synergy: ผสานพลังสร้างพันธมิตร มุ่งเน้นให้พนักงาน

แบ่งปันองค์ความรู้ และผสานพลังความร่วมมือ

ให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 • Performance Excellence: สร้างความเป็นเลิศ มุ่งเน้น

ให้พนักงานพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ตั้งใจทํางานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมาย 

เพื่อสร้างและส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • Innovation: สร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้น

ให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวก แสวงหาโอกาสแนวคิดใหม่ ๆ  

และกล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลใหม่ ๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน พร้อมทั้ง

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 • Responsibility for Society: สร้างสรรค์สังคมและ

สิง่แวดลอ้ม มุ่งเน้นให้พนักงานทาํงานบนความตระหนักรู้ 

โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพือ่ให้เกดิการพัฒนาอยา่งยั่งยนื พัฒนาธรุกจิที่คาํนงึถงึ

สิ่งแวดลอ้ม และมีจิตอาสาในการทาํเพือ่ส่วนรวม ชมุชน 

สังคม และประเทศชาติ 

 • Integrity & Ethics: สรา้งพลงัความด ีมุ่งเน้นให้พนกังาน

ทํางานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติตนเป็นพนักงานที่ดี

ขององค์กร ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งอยู่

ในจริยธรรมอันดีงาม 

 • Trust & Respect: สร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจ มุ่งเน้น

ให้พนักงานสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ

ในการทํางานร่วมกัน เปิดโอกาสและเชื่อใจในศักยภาพ 

ความสามารถของผู้อื่น  เปิดใจและเคารพในความหลากหลาย

ของผู้อื่น 

7.6  
 

 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

จดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

และตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ปตท. จึงได้แต่งตั้งเลขานุการ

บริษัทขึ้น โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คําแนะนําด้านกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ 

การจัดการประชมุ รวมทั้งดูแลกจิกรรมตา่ง ๆ  ของคณะกรรมการ 

เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท. รวมทั้ง

การจัดทําและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ

นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

และรายงานประจาํปขีองบรษิัท หนงัสอืนัดประชมุผูถ้อืหุ้น รายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

 โดยคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตั้งแต่

ปี 2551 มาเป็นลําดับ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึง

ปัจจุบัน ได้แต่งตั้งนายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่

เป็นเลขานุการบริษัท 
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 ผู้ที่ได้รับมอบมายให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานนักลงทุน

สัมพนัธ ์ได้แก ่นายธนพล ประภาพันธ ์ซึง่ดํารงตาํแหนง่ผู้จัดการ

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 

ทั้งนี้ นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุน

สัมพันธ์ ปตท. โทร.: 0-2537-3518-9 อีเมล: ptt-ir@pttplc.com 

หรือผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com

 
(Audit Fee) 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน

สอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

สังกัดในรอบปีบัญชทีีผ่่านมา มจีํานวนเงนิรวม 163,034,402 บาท 

(หนึ่ง ร้อยหกสิบสามล้านสามหมื่นสี่ พันสี่ ร้อยสองบาท) 

นอกจากนี้  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทน

ของงานบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่มีสาระสําคัญ เช่น 

ค่าจัดทํา Comfort Letter สําหรับการออกหุ้นกู้ ค่าตรวจสอบ

ตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าบริการการปฏิบัติ

ทางภาษีให้ถูกต้อง และค่าตรวจรับรองอื่น ๆ ในรอบปีบัญชี

ที่ผ่านมา รวมจํานวน 48,267,690 บาท (สี่สิบแปดล้านสองแสน

หกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบบาท) 

 ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

การทําบัญชีของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คือ ผู้ที่ดํารง

ตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี 

ได้แก่  นางสาวจรูญศรี  วันเกิดผล เ ป็นผู้ควบคุมดูแล

การทําบัญชี ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

โดยนางสาวจรูญศรี วันเกิดผล เป็นผู้ทําบัญชีที่มีคุณสมบัติ

และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงในรายละเอียดประวัติผู้บริหารในเอกสารแนบ 1

  

 

 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้างานตรวจสอบ

ภายในของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คือ ผู้ที่ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักตรวจสอบภายใน ซึ่งใน

ปจัจุบนัไดแ้ตง่ตัง้นายชฎลิ ชวนะลขิกิร เปน็หวัหน้างานตรวจสอบ

ภายใน รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในส่วนที่  2 “หัวข้อ 9 

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน” และรายละเอียด

ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในเอกสารแนบ 3

 

 (Compliance)
 

 ผู้ ที่ ได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการกํา กับดูแล

การปฏิบัติงานของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คือ ผู้ที่ดํารง

ตําแหนง่รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สํานกักฎหมาย ซึ่งในปัจจุบนั

ได้แต่งตั้งนางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงาน

ด้าน Compliance ของ ปตท. ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมแสดง

ในส่วนที่ 2 “หวัข้อ 9 การควบคมุภายในและรายการระหว่างกัน” 

และรายละเอียดประวัติผู้บริหารในเอกสารแนบ 1

ประสบการณ์ทํางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

• 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บรษิัท ปตท. นํา้มันและการค้าปลกี จํากัด (มหาชน)  

ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท 

และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• 1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร 

นวัตกรรมและความยั่งยืน 

 บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

• 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารการลงทุน 

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

• 1 พฤษภาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 

ผู้จัดการฝ่าย

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากดั (มหาชน)  

ปฏิบัติงาน PTT Oil Myanmar Co., Ltd. 

• 1 กรกฎาคม 2561 - 30 เมษายน 2562 

ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

• 17 พฤษภาคม 2560 - 30 เมษายน 2562 

กรรมการ PTT Philippines Corporation

• 2555 - 30 เมษายน 2562 

กรรมการ PTT (Lao) Co. ,Ltd.

• 1 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561 

ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

• -ไม่มี-

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ

• กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย

• รองประธานกรรมการและเหรัญญิก 

 มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

• กรรมการ คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

  

เลขานุการบริษัท 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน) 

อายุ 51 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น 

ร้อยละ 0.000003

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท

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

Company Secretary Program (CSP 113/2020) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Advanced Management Program I I 

(รุน่ที่ 1/2561) สถาบันพฒันาผูน้าํและการเรยีนรู้กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตร Leadership Development Program I (2556)

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตร Bain Academy Asia Pacifi c 2019 Program, 

Bain & Company SE Asia, Inc., Singapore
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 (ก) ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีง

ทั้งหมดของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. 

ทั้งนี ้ใหน้บัรวมหุน้ของทีถ่อืโดยผูท้ี่เกี่ยวข้องของกรรมการ

อิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

 (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/

ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจําหรือ

ผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลําดับเดยีวกนัของผู้ถอืหุน้รายใหญ่

หรอืของผูม้อีาํนาจควบคมุของ ปตท. เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ

การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม

ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. 

 (ค) ไม่มคีวามสัมพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีน

ตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คูส่มรส พีน่อ้ง 

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น 

ผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีาํนาจควบคมุ หรอืบุคคล

ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี

อํานาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย 

 (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. ในลักษณะที่อาจเป็น

การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนยั หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน

ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

   ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทาํ

รายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ

เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ

ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 

ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน 

รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ 

ปตท. หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ ต้องชําระต่ออีก

ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน

สุทธิของ ปตท. หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่

จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้  การคํานวณภาระหนี้

ดงักลา่วให้เปน็ไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการ

ที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม

ภาระหนี ้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปกีอ่นวนัที่มคีวามสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

 (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของ ปตท. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท

สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระ

 (ฉ) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ  ซึ่งรวมถงึ

การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี

จาก ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของ ปตท. รวมทัง้ไมเ่ป็น

ผู้ถือ หุ้นที่มีนัย  ผู้มีอํ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน 

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน

ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

 (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ

กรรมการของ ปตท. ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่งเปน็

ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.

 (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น

การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท. หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 

ที่ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุ้นเกนิรอ้ยละหนึ่ง

ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น

การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท. หรือบริษัทย่อย

 (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ ปตท.

   กรรมการอสิระที่มคีุณสมบัตติาม (ก) - (ฌ) อาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ให้ตัดสินใจ

ในการดําเนินกิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. โดยมีการตัดสินใจ

ในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

8.1  
  
 

8.1.1   
   

(1) 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 

ไดม้มีตเิหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการทีด่เีสนอคอืการกาํหนดนยิาม

ความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท. ใหม่ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการอิสระไว้ รวมทั้งได้จัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของกรรมการอสิระของ ปตท. ซึง่ลงนามโดยประธานกรรมการ เมือ่วนัที ่21 มกราคม 

2556 และในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 

2564 ได้มีมติอนุมัติเรื่องการทบทวนคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของกรรมการอสิระ ปตท. เพือ่ใหเ้ป็นปจัจบุนัและสอดคล้องกับเกณฑก์ารกาํกบัดูแล

ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

8. 
 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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   ในกรณีที่บุคคลที่ ปตท. แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการอสิระเปน็บคุคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กําหนด

ตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้ ปตท. ได้รับการผ่อนผัน

ข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ 

การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อ 

ปตท. ไดจ้ดัใหม้คีวามเหน็คณะกรรมการ ปตท. ทีแ่สดงวา่

ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ววา่ การแต่งตั้ง

บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่

และการใหค้วามเหน็ทีเ่ปน็อสิระ และจดัใหม้กีารเปดิเผย

ข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

  (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ

ทางวิชาชีพที่ทาํใหบ้คุคลดังกลา่วมีคณุสมบตัิไมเ่ปน็

ไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

  (ข) เหตุผลและความจําเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคล

ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

  (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของ ปตท. ในการเสนอ

ให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) คําว่า “หุ้นส่วน” 

หมายความว่า บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี 

หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในรายงาน

การสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่

กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

 นอกจากนี้ คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่ขัดหรือแย้ง

ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดับ

เดียวกัน ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่ง

ดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับ

ในแบบ 56-1 One Report ด้วย

 •  ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการให้บรกิารทางวชิาชพีของ

กรรมการอิสระในรอบระยะเวลาปีบัญชีที่ผ่านมา -ไม่มี- 

 . 
 

 (1) เสนอแนะเรื่องที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. 

ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ ปตท. 

และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี

 (2) ให้ความคิดเห็นเกี่ ยวกับบทบาทและหน้าที่ ของ

คณะกรรมการ ปตท. ทีพ่งึปฏบิตั ิรวมทัง้ใหค้วามคดิเหน็

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

/

 เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกําหนดนโยบาย

ของ ปตท. และการบริหารงานประจําของ ปตท. ออกจากกัน 

และเพื่อให้กรรมการทําหน้าที่สอดส่อง ดูแลและประเมินผล

การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปตท. จึงกําหนดให้

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกันเสมอ ประธานกรรมการ

ต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร 

คอยใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ แตต่้องไมม่ีสว่นรว่มและไมก่า้วกา่ย

ในการบริหารงานปกติประจําวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอํานาจ

ที่ได้รับจากคณะกรรมการ

 ปัจจุบันประธานกรรมการ ปตท. เป็นกรรมการอิสระ มีภาวะ

ผู้นําสูง ทําหน้าที่ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของ

ฝ่ายบริหาร โดยทําหน้าที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง 

ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 

18 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ 

โดยมีผลวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เปน็ตน้ไป ซึ่งคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งเป็นไปตาม

แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) และทําให้

การทํางานของประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ รวมถึง

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดําเนินงานที่มีความโปร่งใส 

และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

(2) 
  

 ในปี  2564 คณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกผู้ที่มี

ความเหมาะสมและแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ เพื่อทดแทน

กรรมการท่านเดิมที่ลาออก/ พ้นวาระจากการดํารงตําแหน่ง/ 

ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จํานวนทั้งหมด 6 ท่าน 

ได้แก่ 

 • นายผยง ศรีวณิช 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

 • นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

 • นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการ

 • นายพงศธร ทวีสิน 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการ

 •  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

 และพิจารณากรรมการท่านเดิมที่ครบวาระในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 จํานวน 2 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายดนุชา พิชยนันท์ ดํารง

ตําแหน่งกรรมการอิสระ และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

 ทั้งนี้ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ รายงาน

ไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 การกํากับดูแลกิจการ “หัวข้อการเสนอวาระ

ประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ” 

และ “หัวข้อ 7.3 (2) คณะกรรมการสรรหา” แล้ว

 

/

 

 รายงานไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 การกํากับดูแลกิจการ “หัวข้อ 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร” แล้ว

(3)  . 

/ / 
 

 คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญ

ต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่าง

สม่ําเสมอ (รายละเอยีดการอบรมแสดงอยู่ในประวตัขิองกรรมการ

แต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 1) โดยกรรมการ ปตท. ส่วนใหญ่ 

(มากกว่าร้อยละ 90) มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคม

ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) รวมทั้งองค์กร/ สถาบนั

ชั้นนําอื่น ๆ และการเข้าร่วมสัมมนาต่าง ๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

 ในปัจจุบันมีกรรมการ ปตท. ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร

ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของ IOD ได้แก่ Director 

Certifi cation Program (DCP) จํานวน 13 คน และ Director 

Accreditation Program (DAP) จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 13 คน 

จากกรรมการทั้งหมด 15 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.67 

 นอกจากนี้ ปตท. ให้การสนับสนุนและสมัครสมาชิก IOD 

ให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารและ

เพิ่มเติมความรู้ที่สามารถนํามาปรับใช้กับการเป็นกรรมการได้ 

อีกทั้ง ปตท. นําส่งข้อมูลการอบรมให้กับคณะกรรมการ ปตท. 

เพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจเพิ่มเติม รวมทั้ง

หลักสูตรการอบรมของสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

อย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ

จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนํา ให้มานําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

สําหรับธุรกิจอย่างสม่ําเสมอ (In-house Briefi ng) รวมทั้งจัดให้

คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นตาม

ความเหมาะสม เพื่อทําให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์

มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 ในปี 2564 กรรมการเข้ารับการอบรม/ กิจกรรมสัมมนา ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานและกิจกรรมของบริษัท 

ตัวอย่างเช่น

/ / 

ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.ทศพร

ศิริสัมพันธ์

• เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC), 

โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (K-VIS), โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ และศูนย์เรียนรู้

เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564 

• การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL 23/2021), Financial Statements for Directors (FSD 44/2021) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS

โดยบริษัท Sherman & Sterling

นายดอน วสันตพฤกษ์ • การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certifi cation Program (DCP 304/2021) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

นายดนุชา พิชยนันท์ • การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร • การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

/ / 

นายกฤษณะ บุญยะชัย • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 23/2021), 

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 22/2021), 

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 36/2021), 

Director Leadership Certifi cation Program (DLCP 3/2021) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพ

ศรี

• เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 23/2021) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

• เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายผยง ศรีวณิช • การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

• เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ • การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

• เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ • เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ • การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

นายพงศธร ทวีสิน • เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC), 

โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (K-VIS), โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ และศูนย์เรียนรู้

เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564 

• เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Leadership Certifi cation Program (DLCP 3/2021) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่

รองศาสตราจารย์ 

ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

• เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ • เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC), 

โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (K-VIS), โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ และศูนย์เรียนรู้

เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564 

• การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 นอกจากนี้ กรรมการ ปตท. ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ 

ของบรษิัท เช่น การตรวจเยีย่มธรุกจิ ปตท. และบรษิัทในกลุม่ ปตท. 

และทํากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรม

อื่น ๆ ในจังหวัดชลบุรี ตราด และภูเก็ต การเข้าร่วมงานวันคล้าย

วันสถาปนา ปตท. เป็นต้น 

(4) 
  

 เพื่อให้เป็นตามไปนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปตท. 

ได้กําหนดให้คณะกรรมการทําการประเมินตนเอง เพื่อใช้เป็น

กรอบในการตรวจสอบการปฏบิตังิานในหนา้ทีข่องคณะกรรมการ

อย่างสม่ําเสมอ คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครัง้ที ่7/2564 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล

คณะกรรมการ ปตท. ประจําปี 2564 ทั้ง 5 แบบ โดยได้

มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประเมินผล

การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ซึ่งกําหนดให้มีการประเมิน

คุณภาพหรือประสิทธิผลการดําเนินงาน และปรับปรุงนโยบาย 

แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ผลประเมิน

ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบ เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถ

พิจารณาประเมินผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รายละเอียดดังนี้

 •  ป รับปรุ งและเพิ่มเติมข้อ คําถามในแบบประเมิน

คณะกรรมการทั้งคณะ ในหัวข้อการจัดการความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน และการติดตามรายงาน

ทางการเงินและการดําเนินงาน การสร้างองค์กรที่มี

ความยั่งยืน

 •  ปรับปรงุแบบประเมนิบทบาทหนา้ทีแ่ละผลการปฏบิตังิาน

ของประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทํางานของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการ

เฉพาะเรือ่งในแตล่ะคณะ ในสว่นของหวัข้อความพงึพอใจ

การทํางานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธาน

กรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ เพื่อให้สะท้อน

การดําเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องว่า

มีประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

ที่กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ SE-AM

 โดยในปี 2564 จะมีแบบประเมิน 5 แบบ ประกอบด้วย 

แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ/ แบบประเมินผล

คณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินผล

คณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)/ แบบ

ประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (กรรมการเฉพาะเรื่อง

ประเมินการทํางานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ตนเองดํารง

ตาํแหนง่)/ แบบประเมินบทบาทหนา้ที่และผลการปฏิบตัิงานของ

ประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทํางานของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ 

 4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมิน

ทั้งคณะ) ประกอบดว้ย 4 หัวข้อ คอื นโยบายคณะกรรมการ 

(Board Pol icy) /  โครงสร้างของคณะกรรมการ 

(Board Composition)/ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 

(Board Practices)/ การจัดเตรียมและดําเนินการประชุม 

(Board Meeting)

   สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

(ประเมินทั้งคณะ) ทั้ง 4 คณะ รวมจํานวน 4 หัวข้อ 

เหน็วา่ดาํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ/ เหน็ด้วยอย่างยิง่ 

ดังมีรายละเอียด ดังนี้

  4.1 คณะกรรมการสรรหา 

   มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

   เท่ากับร้อยละ 100.00 

  4.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

   มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

   เท่ากับร้อยละ 98.61

  4.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

   มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

   เท่ากับร้อยละ 95.83

  4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

   มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

   เท่ากับร้อยละ 97.92

 5.  แบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงาน

ของประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทํางาน

ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประธานกรรมการ

เฉพาะเรื่องในแตล่ะคณะ โดยประเมนิประธานกรรมการ 

8 หัวข้อและความพึงพอใจการทํางานฯ 10 ข้อ 

โดยคะแนนเฉลี่ยอยูใ่นเกณฑด์เียี่ยม เท่ากบัร้อยละ 99.38 

 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

   เพื่อใหเ้ปน็ไปตามแนวปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รวมถึงระเบียบบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

และหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 ซึ่งกําหนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ทั้งการประเมินผลเป็นรายบุคคลและทั้งคณะ รวมทั้ง

รายงานผลการประเมินปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน

แผนการปรับปรุงการดาํเนินงานให้คณะกรรมการ ปตท. 

ทราบทุกปี โดยในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 9 กันยายน 2564 มีมติ

เห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยแบบประเมนิภาพ

(ประเมินโดยกรรมการทุกท่าน) โดยแบบประเมินผลทั้ง 5 แบบ 

มเีกณฑก์ารประเมนิผล  คดิเปน็รอ้ยละจากคะแนนเตม็ในแตล่ะข้อ

ทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ คือ มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม, 

มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก, มากกว่าร้อยละ 65 = ดี, มากกว่า

ร้อยละ 50 = พอใช้, ต่ํากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง โดยสรุป

ผลการประเมินได้ ดังนี้

 1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 

5 หัวข้อ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/ 

โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)/ 

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)/ 

การจัด เตรี ยมและดํ า เนิ นการประชุม  (Boa rd 

Meeting)/ การอบรมและพัฒนา (Board Training 

and Development) 

   ส รุปผลการประ เมินคณะกรรมการทั้ งคณะ 

ในภาพรวม 5 หัวข้อ เห็นว่าการดําเนินการส่วนใหญ่

จัดทําได้ดีเยี่ยม/ เหมาะสมที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

เกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 95.93

 2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน

ตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ความรับผิดชอบ

ต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถ

อธบิายการตัดสนิใจได้ (Accountability)/ ความรับผดิชอบ

ต่อการปฏิ บัติหน้ าที่ ด้ วยขีดความสามารถและ

ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)/ การปฏิบัติ

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และ

สามารถมีคําอธิบายได้ (Equitable Treatment)/

มีความโปรง่ใสในการดาํเนินงานทีส่ามารถตรวจสอบได ้

และมกีารเปิดเผยขอ้มลู (Transparency)/ การมวีสิัยทศัน์

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to 

Create Long Term Value)/ การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณ

ในการประกอบธุรกิจ (Ethics)

   สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล 

(ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการ

ส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจํา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์

ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.93

 3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน

กรรมการทา่นอื่น) ประกอบดว้ย 6 หวัข้อ เหมือนกบัแบบ

ประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลกับที่กรรมการประเมิน

ตนเอง

   สรุปผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล 

(ประเมินกรรมการท่านอื่น) รวมจํานวน 6 หัวข้อ เห็นว่า

กรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจํา คะแนนเฉลี่ย

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.93 

รวมทั้งคณะ แบบประเมินตนเองรายบุคคล และแบบ

ประเมินรายบุคคลแบบไขว้ และที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

มีมติเห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประจําป ี2564 ซึ่งได้นาํเรียนผลการประเมินฯ 

พ ร้อมแนวทางการปรับปรุ งการดํ า เนินงานต่อ

คณะกรรมการ ปตท. แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยผลสรุปเป็นดังนี้

  • แบบประเมินภาพรวมทั้ งคณะ ประกอบด้วย 

8 หัวข้อ คือ โครงสร้าง องค์ประกอบ และวาระ

การดํารงตําแหน่ง/ การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ/ 

ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน/ ความสัมพันธ์

กับผู้สอบบัญชี/ ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร/ 

การรายงาน/ การรักษาคุณภาพ โดยมีเกณฑ์

การประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ปฏิบัติครบถ้วน/ 

3 = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่/ 2 = ปฏิบัติบางส่วน/ 

1 = ยังไม่ปฏิบัติ 

   สรุปผลการประเมินภาพรวมทั้งคณะ อยู่ในเกณฑ์

ปฏิบัติครบถ้วน คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.00

  • แบบประเมินตนเองรายบุคคล ประกอบดว้ย 6 หวัข้อ 

คือ ความรู้ด้านธุรกิจ/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ 

ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม/ ความเข้าใจ

ในบทบาท หนา้ที่ และความรับผดิชอบ/ การอุทศิเวลา

ในการปฏบิตังิาน และการประชมุ/ การเข้าร่วมประชมุ 

โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ดีเยี่ยม/ 

3 = ดี/ 2 = พอสมควร/ 1 = ควรปรับปรุง

   สรุปผลการประเมินตนเองรายบุคคล อยู่ในเกณฑ์ดี 

คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.84

  • แบบประเมินรายบุคคลแบบไขว้ ประกอบด้วย 

6 หัวข้อ เหมือนแบบประเมินตนเองรายบุคคล 

   สรุปผลการประเมินรายบุคคลแบบไขว้ อยู่ในเกณฑ์

ดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 

 อนึ่ง ปตท. ได้วิเคราะห์หัวข้อของการประเมินผล เพื่อมา

พัฒนา/ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการ 

และจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ปตท. ประจําปี 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

และให้คณะกรรมการ ปตท. ให้ความเห็นชอบด้วย ซึ่งนอกเหนือ

จากการจดัทาํแบบประเมนิผลคณะกรรมการประจาํปแีล้ว ตั้งแต่

ปี 2560 คณะกรรมการยังได้วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ

กรรมการ โดยใช้วิธีการกําหนดเป้าหมายการปฏิบัติหน้าที่

ของกรรมการเป็นตัวชี้วัด (KPI) ไว้ตั้งแต่ต้นปีเพื่อใช้สําหรับ

วัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเป็นส่วนหนึ่ง

ในการพิจารณาค่าตอบแทน 

 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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8.1.2 
   
   

(1)  .

 ปตท. มีการกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไว้อยา่ง

เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2564 กําหนดการประชุม

เดือนละ 1 ครั้งในทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่สามของเดือน 

และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตาม

ความเหมาะสม ซึ่งสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะส่งหนังสือ

เชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผล

ครบถ้วน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จําเป็น

และเพียงพอในการตัดสินใจ ให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า

ก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอ

ในการศึกษาก่อนการประชุม โดยกรรมการพิจารณาวาระ

ผ่านระบบ Application Software ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อเป็นการช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดส่งระเบียบ

วาระการประชุมและลดการใช้กระดาษได้เป็นจํานวนมาก 

ทําให้การทํางานของกรรมการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

 นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการยังกําหนดให้

จัดทําวาระสืบเนื่อง โดยเป็นการรายงานความคืบหน้าของ

การดาํเนนิการตามวาระทีม่านําเสนอคณะกรรมการ และตดิตาม

การดําเนินการตามข้อสังเกต/ ข้อคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อเป็น

การติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยให้

จัดทําเป็นวาระรายงานในที่ประชุมทุกเดือนด้วย

 คณะกรรมการกําหนดเป็นนโยบายว่าในวาระใดหาก

กรรมการเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ 

ของ ปตท. ฝ่ายเลขานุการฯ จะไม่จัดส่งวาระการประชุม

ให้กรรมการท่านนั้น และกรรมการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุม

และงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ และในการพิจารณาลงมติ

ในที่ประชุมคณะกรรมการ จํานวนองค์ประชุมขั้นต่ําจะต้อง

มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

ที่มาประชุม ทั้งนี้ ในกรณีองค์ประชุมไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ

ดังกล่าว ขอให้ถือเป็นดุลยพินิจของประธานกรรมการ โดยระบุ

นโยบายไว้ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ 

 ทั้งนี้  การบันทึกรายงานการประชุมแต่ละวาระสําหรับ

การจัดทํารายงานการประชุมจะประกอบด้วยข้อคิดเห็น/ 

ข้อสังเกต เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุม

ที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้กรรมการ

และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ 

ปตท. แต่ละครั้งใช้เวลาประชุมประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง 

 เนื่องจากในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ยังคงรุนแรงและมีการแพร่ระบาด

และกระจายในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ ปตท. 

โดยประธานกรรมการได้อนุญาตให้มีการจัดการประชุม

ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

ความปลอดภัยและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ 

ในปี 2564 มีการประชุมรวม 19 ครั้ง เป็นการประชุมนัดปกติ 

12 ครั้ง และการประชุมนัดพิเศษ 7 ครั้ง โดยมีการประชุม

นัดพิเศษเป็นวาระการกําหนด/ ทบทวน/ อนุมัติ วิสัยทัศน์

และภารกิจ ทิศทางและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจกลุ่ม ปตท. 

(5 ปี Rolling) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี สําหรับปี 2564 ที่ผ่านมา 

คณะกรรมการและผู้บรหิารไดม้สี่วนร่วมในการพจิารณาทบทวน 

วิสัยทัศน์และภารกิจ และอนุมัติทิศทางและกลยุทธ์การดําเนิน

ธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางให้หน่วย

ธุรกิจ บริษัทย่อย บริษัทร่วมใช้ในการจัดทําแผนวิสาหกิจ

และงบประมาณประจําปี 2565 - 2569 นอกจากนี้ มีการประชุม

กรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2564 

โดยหัวข้อการประชุมเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของ ปตท. เพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะ 

เพือ่นําเสนอใหฝ้่ายจดัการนําไปพจิารณาปรบัปรงุการดาํเนนิงาน

ต่อไป  ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมีการประชุม

กรรมการอิสระ 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคม 2564 ในหัวข้อวาระ

เรื่อง “แนวทางการบริหารและพัฒนาพนักงานกลุ่มศักยภาพ

ของ ปตท.” ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้ง ประธานฯ จะเปิดโอกาส

ให้กรรมการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและมีอิสระเสรี 

โดยสรุปการประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 (Directors Orientation)
 

 สําหรับกรรมการที่เข้ารับตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ ปตท. ปตท. ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

นโยบายธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดําเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายใน 

ปตท. รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสําหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการปฏิบัติหน้าที่

เป็นกรรมการ ปตท. ทั้งนี้ คู่มือกรรมการ/ ข้อมูลสําหรับกรรมการ ประกอบด้วย

: 

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ

 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

4. พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 พ.ศ. 2563

5. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท

6. หนังสือรับรองบริษัท

 7. วัตถุประสงค์ของบริษัท

 8. ข้อบังคับบริษัท

 9. ระเบียบบริษัท (16 ระเบียบ)

 10. คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

 11. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

12.  หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ 

  (สคร.)

: 

1. Presentation แนะนําการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

2. รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

 และผังโครงสร้างการจัดการ

3. Director Fiduciary Duty Check List

4. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน

5. รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

6. ข้อแนะนําการให้สารสนเทศสําหรับผู้บริหารจดทะเบียน

7. Company Profi le บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ฉบับย่อ

8. แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 

 (แบบ 56-1 One Report)

 9. แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 

  (แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 

 10. หนังสือธรรมาภิบาล 

 11. วารสารหุ้นกู้ (Happiness)

 12. บทความ แฉ ความจริง…แปรรูปรัฐวิสาหกิจ

 13. PTT WAY OF CONDUCT

 14. PTT Technology and Innovation Management 

  Operating System

 15. PLLI Course Catalog

 

 ในปี 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมนําเสนอข้อมูล ปตท. โดยบรรยาย

ชี้แจงให้กับกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ยุทธศาสตร์และนโยบายการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท. และผลประกอบการและผลการดําเนินการของธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการได้เห็นภาพรวม

ของธรุกิจทีช่ดัเจน พรอ้มกบัสง่มอบคูม่ือกรรมการและขอ้มูลสาํหรบักรรมการตามรายการขา้งตน้ โดยในป ี2564 มีการจดัปฐมนิเทศ

กรรมการใหม่ รวม 3 ครั้ง

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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1. ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

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

2. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

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

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

5. นายดนุชา พิชยนันท์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

6. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร / X / / X / / / / / / / / / / / / / /

7. นายกฤษณะ บุญยะชัย / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

- นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค / / / / / / ครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

8. รองศาสตราจารย์ 

ดร.ชโยดม สรรพศรี

แต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 

9 เมษายน 2564

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

- ศาสตราจารย์ 

ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

/ / / / / / ครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

9. นายผยง ศรีวณิช แต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 

9 เมษายน 2564

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

- ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ / / / / / / ครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

10. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ แต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 

9 เมษายน 2564

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

- นายจุมพล ริมสาคร / / / / / / / / / / / / / / / / ลาออกมีผล

วันที่ 1 ตุลาคม 

2564

11. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ แต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 / / /

12. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

- ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร / / / / / / / / ลาออกมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

13. นายพงศธร ทวีสิน แต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 / / /

- ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

/ / / / / / / / / ลาออกมีผลวันที่ 7 มิถุนายน 2564

14. รองศาสตราจารย์ 

ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

แต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 / / /

15. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

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

จํานวนกรรมการทั้งหมด 15 15 15 15 15 15 15 15 14 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15

 2564
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  1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร

  ศิริสัมพันธ์

19/19 -

  2. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม 19/19 9/9 2/2 2/2 2/2 -

  3. นายดอน วสันตพฤกษ์ 19/19 11/11 -

  4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ 19/19 4/4 -

  5. นายดนุชา พิชยนันท์ 19/19 7/7 5/5 0/1 -

  6. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร 17/19 8/8 -

  7. นายกฤษณะ บุญยะชัย 19/19 18/18 -

  8. รองศาสตราจารย์ 

  ดร.ชโยดม สรรพศรี

13/13 11/11 1/1 2/2 9 เมษายน 2564

(แทนนางนันทวัลย์ 

ศกุนตนาค)

  9. นายผยง ศรีวณิช 13/13 9/9 2/2 9 เมษายน 2564

(แทนศาสตราจารย์ 

ดร.สุรพล 

นิติไกรพจน์

  10. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 13/13 6/6 7/8 9 เมษายน 2564

(แทน ดร.ธรณ์ 

ธํารงนาวาสวัสดิ์)

  11. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 3/3 1 ตุลาคม 2564

(แทนนายจุมพล 

ริมสาคร)

  12. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ 19/19 13/13 -

  13. นายพงศธร ทวีสิน 3/3 3/3 8 ตุลาคม 2564

(แทน ดร.ไพรินทร์ 

ชูโชติถาวร)

  14. รองศาสตราจารย์ 

  ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

3/3 1/1 8 ตุลาคม 2564

(แทนศาสตราจารย์ 

พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ 

กิตยารักษ์)

 15. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 19/19 -

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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  1.  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 6/6 1/1 ครบวาระ

การดํารงตําแหน่ง

ในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

  2. ศาสตราจารย์ 

  ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 

6/6 1/1 2/2 ครบวาระ

การดํารงตําแหน่ง

ในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

  3. ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 6/6 1/1 4/4 ครบวาระ

การดํารงตําแหน่ง

ในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

  4. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 8/8 5/5 ลาออก

มีผลวันที่ 

1 พฤษภาคม 2564

  5. ศาสตราจารย์พิเศษ 

  ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

9/9 8/8 ลาออก

มีผลวันที่ 

7 มิถุนายน 2564

  6. นายจุมพล ริมสาคร 16/16 4/4 10/10 ลาออก

มีผลวันที่ 

1 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ: 

ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการ ปตท. รวม 19 ครั้ง เป็นการประชุมตามปกติ 12 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 7 ครั้ง 

* สาเหตุส่วนใหญ่ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจราชการและ/หรือเป็นการประชุมนัดพิเศษที่นัดหมายเพิ่มเติม

  โดยกรรมการจะแจ้งการลาและส่งหนังสือลาประชุมให้กับประธานกรรมการ 

(2)  .

 ปตท. ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่

ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสม คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทน

สาํหรบักรรมการและกรรมการเฉพาะเรือ่งของ ปตท. ประจาํปี 2564 โดยพจิารณาปจัจัยที่สําคญั เชน่ แนวปฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีน

ในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนําทั้งระดับประเทศและระดับโลก แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. รวมทั้งข้อมูลการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ มาใช้ในการพิจารณาด้วย โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส อนึ่ง 

กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบ

ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

 
 

 ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แยกเป็นดังนี้

1.   2564  

 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย

  • ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน โดยประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นสองเท่า

ของกรรมการ 

  • เบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมครั้งละ 60,000 บาท โดยประธานกรรมการได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25 

โดยจํากัดการจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายได้มากกว่า 1 ครั้ง 

แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี 

 1.2 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งเท่ากับอัตราเดิม ดังนี้

  1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

   • ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท เท่ากับอัตราเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเท่ากับกรรมการ 

• เบี้ยประชุม ครั้งละ 45,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการได้รับมากกว่ากรรมการ

 ร้อยละ 25 และเลขานุการฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,500 บาท (คงเดิม)

 1.2.2 สําหรับคณะกรรมการอื่น คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ

บริษัทตามความจําเป็นและเหมาะสมในอนาคต กําหนดค่าตอบแทน เท่ากับอัตราเดิม ดังนี้

   • ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่มี เช่นเดิม

   • เบี้ยประชุม ครั้งละ 30,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการได้รับมากกว่ากรรมการ

 ร้อยละ 25

 1.3 ผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี เช่นเดิม

 ทั้งนี้ ปตท. จัดหารถสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประธานกรรมการใช้ในขณะดํารงตําแหน่ง เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

 .  2564

 กําหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจําปี 2564 ตามผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของ ปตท. เป็นอัตราเงินโบนัส

เท่ากับร้อยละ 0.05 ของกําไรสุทธิ ประจําปี 2564 และให้คํานวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ภายในวงเงินไม่เกิน 

60,000,000 บาท ทั้งคณะ โดยประธานคณะกรรมการ ปตท. จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 หน่วย: บาท
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1. ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

365 4,698,617.64  1,845,000.00  -  1,845,000.00  6,543,617.64 

2. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม 365  3,758,894.11  1,260,000.00  629,500.00  1,889,500.00  5,648,394.11 

3. นายดอน วสันตพฤกษ์ 365  3,758,894.11  1,260,000.00  412,500.00  1,672,500.00  5,431,394.11 

4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ 365  3,758,894.11  1,260,000.00  150,000.00  1,410,000.00  5,168,894.11 

5. นายดนุชา พิชยนันท์ 365  3,758,894.11  1,260,000.00  474,435.48  1,734,435.48  5,493,329.59 

6. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร 365  3,758,894.11  1,140,000.00  300,000.00  1,440,000.00  5,198,894.11 

7. นายกฤษณะ บุญยะชัย 365  3,758,894.11  1,260,000.00  720,000.00  1,980,000.00  5,738,894.11 

8. รองศาสตราจารย์ 

ดร.ชโยดม สรรพศรี

266.5  2,800,098.17  801,500.00  515,564.52  1,317,064.52  4,117,162.69 

9. นายผยง ศรีวณิช 266.5  2,800,098.17  801,500.00  330,000.00  1,131,500.00  3,931,598.17 

10. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 266.5  2,800,098.17  801,500.00  390,000.00  1,191,500.00  3,991,598.17 

11. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 92  905,810.10  270,000.00  -  270,000.00  1,175,810.10 

12. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ 365  3,758,894.11  1,260,000.00  360,000.00  1,620,000.00  5,378,894.11 

13. นายพงศธร ทวีสิน 85  827,387.37  263,225.81  90,000.00  353,225.81  1,180,613.18 

14. รองศาสตราจารย์ 

ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

85  827,387.37  263,225.81  30,000.00  293,225.81  1,120,613.18 

15. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์1/ 365  3,758,894.11  1,260,000.00  -  1,260,000.00  5,018,894.11 

รวมทั้งสิ้น  45,730,649.87  15,005,951.62  4,402,000.00  19,407,951.62  65,138,601.49 

หมายเหตุ:

1/  ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ของนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นั้น นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้ดําเนินการ

 ตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ: 

บุคคลลําดับที่ 8 รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564

บุคคลลําดับที่ 9 นายผยง ศรีวณิช ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564

บุคคลลําดับที่ 10 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564

บุคคลลําดับที่ 11 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

บุคคลลําดับที่ 13 นายพงศธร ทวีสิน ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564

บุคคลลําดับที่ 14  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564

     

 2564

 หน่วย: บาท

. . - . . 
2564  2564 (

)

 

 
 

1. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 98.5  958,795.98  458,500.00  37,500.00  496,000.00  1,454,795.98 

2. ศาสตราจารย์ 

ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

98.5  958,795.98  458,500.00  90,000.00  548,500.00  1,507,295.98 

3. ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 98.5  958,795.98  458,500.00  150,000.00  608,500.00  1,567,295.98 

4. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 120  1,168,076.29  540,000.00  150,000.00  690,000.00  1,858,076.29 

5. ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

157  1,553,507.31  636,000.00  415,500.00  1,051,500.00  2,605,007.31 

6. นายจุมพล ริมสาคร 273  2,853,084.01  990,000.00  390,000.00  1,380,000.00  4,233,084.01 

รวมทั้งสิ้น  8,451,055.55  3,541,500.00  1,233,000.00  4,774,500.00 13,225,555.55 

หมายเหตุ: 

บุคคลลําดับที่ 1  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และครบวาระการเป็นกรรมการ ปตท. 

    เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

บุคคลลําดับที่ 2  ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2561 และครบวาระการเป็น

    กรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

บุคคลลําดับที่ 3  ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 และครบวาระการเป็นกรรมการ ปตท. 

    เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 

บุคคลลําดับที่ 4  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ปตท. 

    มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

บุคคลลําดับที่ 5  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และลาออกจากการเป็น

    กรรมการ ปตท. มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

บุคคลลําดับที่ 6  นายจุมพล ริมสาคร ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ปตท. มีผลตั้งแต่

    วันที่ 1 ตุลาคม 2564

  2561 - 2564 

 หน่วย: บาท

 2561  2562  2563  2564

เงินเบี้ยประชุม 15 17,241,903.21 15 21,787,467.74 15 24,215,338.71 15 24,182,451.62

โบนัสรวม 15 45,125,342.45 15 46,475,302.07 15 18,882,904.18 15 54,181,705.42

รวม 62,367,245.66 68,262,769.81 43,098,242.89 78,364,157.04

หมายเหตุ: 

ปี 2561 - 2564 ค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ที่แสดงในตาราง ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ซึ่งได้ดําเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เรียบร้อยแล้ว

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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***  

 1.  ศาสตราจารย์พิเศษ 

  ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

- 218,750.00 - 218,750.00 ดํารงตําแหน่งกรรมการ/ 

ประธานกรรมการ 

บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

ช่วงวันที่ 28 มิถุนายน - 

31 ธันวาคม 2564

 2. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

  (ลาออกจากการเป็น

  กรรมการ ปตท. 

  มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 

  2564)

   3,257,341.02 360,000.00 - 3,617,341.02 ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 

30 เมษายน 2564

 3. นายดอน วสันตพฤกษ์     39,922.00 1,240,000.00 450,000.00      1,729,922.00 ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 

31 ธันวาคม 2564 

 4.  นายดนุชา พิชยนันท์ - 175,000.00 - 175,000.00 ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

ช่วงวันที่ 28 มิถุนายน - 

31 ธันวาคม 2564

 5.  นายอรรถพล 

  ฤกษ์พิบูลย์**

3,934,426.00 1,430,000.00          - 5,364,426.00 ดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

ช่วงวันที่ 1 มกราคม -

31 ธันวาคม 2564

   3,216,213.13 1,122,000.00 - 4,338,213.13 ดํารงตําแหน่งกรรมการ/ 

ประธานกรรมการ

บริษัท ปตท. น้ํามัน

และการคา้ปลกี จํากัด (มหาชน) 

ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 

31 ธันวาคม 2564

- 175,000.00 - 175,000.00 ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

ช่วงวันที่ 28 มิถุนายน - 

31 ธันวาคม 2564

***  

 6.  หม่อมหลวงชโยทิต 

  กฤดากร

- 175,000.00 - 175,000.00 ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

ช่วงวันที่ 28 มิถุนายน - 

31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ: 

* อ้างอิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 

** นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้ดําเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียบร้อยแล้ว

*** โบนัสกรรมการของกรรมการที่ได้รับจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

 และบริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) เป็นโบนัสประจําปี 2564 สําหรับผลการดําเนินงาน ปี 2563 ซึ่งกรรมการจะได้รับโบนัส

 ดังกล่าว เมื่อได้รับการอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ของแต่ละบริษัทเรียบร้อยแล้ว

  

8.1.3 
    
 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทําหน้าที่กํากับดูแล 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้มอบนโยบาย

และแนวปฏิบัติให้คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยง และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

องค์กร (Governance, Risk and Compliance Management 

Committee: GRCMC) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแล

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยง

ระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) การควบคุมภายใน 

และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร 

โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมายเป็นประธาน

และรายงานตรงต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่

รับผิดชอบกํากับดูแลและดําเนินการตามแผนการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดประจําปี ซึ่งได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ ปตท. 

ซึ่งการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในการดําเนินงานดังกล่าว 

 ปตท. มีการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

โดยสรุปดังนี้

 1.  การพัฒนาระบบ PTT Group Way of Conduct Web 

Portal ซึ่งเป็นฐานข้อมูลและช่องทางในการสื่อสาร

ระหว่างเจ้าของนโยบาย หน่วยงานบริหารบริษัท

ในเครือ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. 

มีการดําเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

  2. การเยี่ยมชมการดําเนินงาน (Site Visit) เพื่อขับเคลื่อน

แนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ สื่อความ เพื่อกําหนดเป้าหมาย

และกลยุทธ์การดําเนินงานด้าน Governance, Risk และ 

Compliance (GRC) รวมถึงการให้คําแนะนําเกี่ยวกับ

แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. กับบริษัท

ในกลุ่ม

 3. การเสรมิสรา้งความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการดาํเนนิงาน

ดา้นการกํากบัดแูล การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุ

ภายใน และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบองค์กร (GRC) รวมไปถึงการเน้นย้ําแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ ผ่านการจัด Knowledge Sharing Session 

ให้แก่บริษัทในกลุ่ม และ Development Program ดังนี้ 

  • MD on Board สําหรับผู้บริหารระดับสูงที่ดํารง

ตําแหน่ง MD/ CEO ในกลุ่ม ปตท. 

  • Secondment Development Program สําหรับ

ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท

ในเครือ ปตท. 

 ทั้งนี้ ปตท. กํากับดูแลให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร

หรือบุคคลภายนอกจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง

การคลังจัดทาํขึ้น (Director’s Pool) ในบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่เป็น

รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิฯ ให้ไม่นอ้ยกว่าหนึง่ในสามของ

จํานวนกรรมการอื่นของรัฐวสิาหกจินั้น ทัง้นี ้ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2564 ปตท. มีผู้บริหารอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director’s Pool 

รวม 21 ราย และกาํกับดูแลให้ผู้บรหิาร ปตท. และบุคคลภายนอก

ที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ดํารงตําแหน่ง

ในบริษัทที่ ปตท. หรือรัฐวิสาหกิจอื่นถือหุ้นไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อลด

ความเสี่ยงด้านการขัดกันทางผลประโยชน์และกํากับดูแล

ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมติ

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการ

ป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการ

ระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ

หลายแหง่ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีมติกําหนดแนวปฏิบัติ

หลักการดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. 

โดยปี 2558 คณะกรรมการได้มีมติให้ถือหลักการดังกล่าว 

เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย

8.1.4 
   
    

(1)  

 ปตท. จัดให้มรีะบบการรายงานการซื้อ-ขายหลักทรพัยบ์รษิัท

ในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า ซึ่งหากบคุลากร ปตท. มคีวามจําเป็นตอ้ง

ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษทัในกลุม่ ปตท. จะตอ้งแจง้เลขานกุาร

บรษิทัผา่นระบบดงักลา่ว ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 2 วัน โดยในป ี2564 

มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลภายในทั้งสิ้น 7 รายการ ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างการแจ้งเตือน

ให้งดซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเกิดเหตุการณ์สําคัญที่อาจส่ง

ผลกระทบต่อ ปตท.

(2)  
  (Conflicts of Interest)

 ปตท. กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกัน

ของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Conflicts of Interest) 

เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรม

ที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม 

 . 
 

 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปตท. กําหนด

ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องจัดทํารายงาน

เปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวดอง

ในครอบครัว มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. 

เป็นประจําทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการ ซึ่งปี 2564 กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทํารายงานความขัดแย้ง

ของผลประโยชน์ประจําปี ครบถ้วนร้อยละ 100 โดยผู้บริหาร

และพนักงาน จัดทํารายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 

PTT Intranet ซึ่งไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระสําคัญ โดย

 • สื่อสารเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชัน และมอบคู่มือ CG ให้พนักงาน

เข้าใหม่ทุกคนได้ศึกษาและลงนามรับทราบ เพื่อยึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 • สื่อความในที่ประชุมสายงาน กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 

และการสัมมนาต่าง ๆ เช่น Town Hall, การจัดอบรม

หลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรหลักการและเทคนิค

การสืบสวนและสอบสวน และหลักสูตรการขัดกัน

แห่งผลประโยชน์ โดยวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช., 

หลักสูตรความรู้ เบื้องต้นในการบริหารความเสี่ยง

ด้านความโปร่งใสในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่สาม 

เป็นต้น

 • จัดทําหลักสูตร PTT E-learning เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ 

เรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ 

และมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันด้วย

ตนเอง สําหรับพนักงานในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น 

หลักสูตร CG E-learning, หลักสูตรการกํากับดูแล

กิจการที่ดี และการกํากับกฎหมายและกฎระเบียบของ 

ปตท., หลักสตูรความรูเ้บื้องตน้พระราชบัญญตัิประกอบ

รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 

พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. ป.ป.ช.) เป็นต้น

 • จัดอบรมหลักสตูร Operational Risk and Internal Control 

และสื่อความด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

คอร์รัปชัน (Fraud Risk Management) ให้กับผู้แทน

ทุกสายงานใน ปตท. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องตามหลักสากลในการบริหารความเสี่ยง

ด้านการทุจริตและคอร์รัปชันและมาตรการควบคุมภายใน

ทีเ่กีย่วข้อง และสามารถกําหนดและประยุกตใ์ชแ้นวทาง

ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน

ประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2564 

มีการจัดสื่อความฯ ทั้งสิ้น 11 สายงาน 

 • ประเมินผลการดําเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี

และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อนําข้อมูล

มาใช้พัฒนางานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยพนักงาน 

รอ้ยละ 97 มีความเขา้ใจเป็นอยา่งดี, พนักงานร้อยละ 95 

มีความพึงพอใจต่อการสื่อความ GRC อยู่ในระดับ

ดี-ดีมาก และพนักงานร้อยละ 96 มีความพึงพอใจ

ต่อการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี

และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.

 • สร้างบรรยากาศให้พนักงานตระหนักรู้ ผ่านการสื่อสาร

รปูแบบต่าง ๆ  ภายในองค์กร เช่น การจดัทําเว็บไซต์ GRC 

Intranet/ CG Intranet, การเปิดให้ผู้สนใจติดต่อสอบถาม

ข้อมูล GRC ผ่านช่องทาง GRChelpdesk@pttplc.com, 

การย้าํเตือนการดาํเนินงานดา้น CG, CG Tips, Do-Don’t, 

Lesson Learned ผ่าน E-Mail PR ภายใน, Page: 

CG Channel ใน PTT Workplace เพื่อให้พนักงาน

ทกุคนไดร้บัทราบขา่วการดําเนนิการทีเ่กี่ยวกบั CG/ GRC 

ในแบบการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. 

จะเป็นการยืนยันการรับทราบว่า การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

เข้าลักษณะแห่งความผิดทางวินัย ต้องพิจารณาโทษวินัย

ตามขั้นตอนการลงโทษ และความร้ายแรงของการกระทํา

 

  

 ในชว่งไตรมาสแรกของป ี2564 คณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัทํา

แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานในการกํากับดูแลด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ

กรรมการ และเช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูงได้ดําเนินการจัดทํา

แบบรายงานดงักล่าวประจาํปีครบทกุราย และจดัสง่ใหเ้ลขานกุาร

บริ ษัทจัดเ ก็บ รวบรวม พร้อมทั้งทําสํา เนาส่งประธาน

คณะกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ อนึ่ง ในระหว่างปีไม่มีการรายงานการมีส่วนได้

ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลเกี่ยวข้อง

 

(3) 
   
   
  

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ระดับกรรมการ) และ

คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 

และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร 

(Governance, Risk and Compliance Management Committee: 

GRCMC) (ระดับจัดการ) มีหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามหลัก

ธรรมาภิบาล การจดัการความเสี่ยงระดบัปฏิบตัิการ การควบคุม

ภายใน และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ

องค์กร โดย GRCMC ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. และ

รับผิดชอบกํากับดูแลและดําเนินการตามแผนงานด้านกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

พร้อมทั้งติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและ

ตวัชีว้ดัประจาํป ีตามทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการกํากบัดแูล

กจิการที่ด ีและคณะกรรมการ ปตท. โดยนอกจากการดําเนนิงาน

และพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังที่กล่าวในข้อ 6 นโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการ เรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปี 2564 

ปตท. มีการดําเนินงาน เพื่อส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

รวมทั้งให้ความรู้และร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ นอกจากนี้ 

ได้กําหนด GRC Talk เป็นหนึ่งใน Agenda Base 

Meeting ในการประชุมของหน่วยงาน เช่น การประชุม

คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เพื่อเป็นช่องทาง

การสื่อความการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบองคก์ร และส่งเสริมการทํางานอย่างมี CG/ GRC 

 • จัดกิจกรรม GRC Camp ซึ่งได้ดําเนินการต่อเนื่องเป็น

ปทีี ่7 เพื่อพฒันาพนกังาน ปตท. ที่ปฏบิัตหิน้าที่เปน็ GRC 

Agent ของสายงาน ให้มคีวามรู้ความเขา้ใจดา้นการกาํกบั

ดแูล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบองค์กร และสื่อสารแก่เพื่อนพนักงาน รวมถึง

นาํความรู้ทีไ่ดไ้ปปรบัใช้ในการปฏบิตังิานอยา่งเหมาะสม 

โดยในปี 2564 ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ Virtual Camp 

(Online) ประกอบไปด้วยกิจกรรม การเสวนาให้ความรู้ 

แบ่งปันประสบการณ์การดําเนินงานด้าน GRC โดย

ผู้บริหารระดับสูงสายงาน GRC และสายงานธุรกิจ 

เพื่อให้พนักงานนําความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

และเสริมสร้างวัฒนธรรมด้าน Business Integrity 

 • ให้ความสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการของบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการ

แบบกลุ่ม ปตท. โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี กลุ่ม ปตท. ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับ

มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ใ ห้อ ยู่ ในระดับใกล้ เคียงกัน รวมทั้งกําหนดแผน

การดําเนินงาน และแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ผ่านกิจกรรม PTT Group CG Day อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่การดําเนินการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ PTT, 

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

กิตติมศักดิ์จากหน่วยงานภายนอกให้เกียรติเข้าร่วมงาน 

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

สถาบันกรรมการบริษัทไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

เป็น ต้น  รวม ทั้งคู่ ค้ า  คณะกรรมการ  ผู้ บริหาร 

และพนักงานกลุม่ ปตท. ปี 2564 ปตท. เปน็เจา้ภาพจัดงาน

ภายใต้แนวคิด PTT Group CG Day 2021: The Power 

of Business Integrity ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กร

ของกลุ่ม ปตท. ตามหลัก CG มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจ

และแสวงหาธุรกิจใหม่ภายใต้การดําเนินธุรกิจอย่าง

มีธรรมาภิบาล

 • มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายความโปร่งใส 

เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริมและผลักดัน

ให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท. ประกาศเจตนารมณ์

เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อลดความเสี่ยง

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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ในการเกิดการทจุริตและคอรร์ปัชนัตลอดสายโซอ่ปุทาน 

โดยปี 2564 มีการเสวนาให้ความรู้และเชิญชวนคู่ค้า

เป็นแนวร่วม CAC ในงานสัมมนาคู่ค้าประจําปี และ

งานสัมมนาคู่ค้าสายงานก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์

และสายงานระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ

 • ส่งเสริมและร่วมแบ่งปันความรู้ต่อหน่วยงานภายนอก 

เพื่อยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย

ผู้บริหารได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์

และแนวคิดด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในโอกาส

ต่าง ๆ และให้การต้อนรับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ 

และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมกิจการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาดูงานในด้าน

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

(4)  (Whistleblowing)

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ 

การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/ เบาะแส ทั้งภายในองค์กร

ผ่านระบบ Intranet Webboard และจากภายนอกผ่านช่องทาง

เว็บไซต์/ โทรศัพท์/ หนังสือแจ้ง/ อี เมล แจ้งหน่วยงาน 

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสาร

และภาพลกัษณ์องคก์ร ฝ่ายกาํกับดแูลและสง่เสริมธรรมาภิบาล 

หรือศูนย์บริหารคําสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ 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 

หนว่ยงานที่รบัผิดชอบจะแจง้ผลการดําเนินงานใหผู้ต้ิดตอ่ทราบ 

และมีการติดตามในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง โดยสอบถาม

ความพึงพอใจจากการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ Contact Center 

ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ 

หากมีความจําเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
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1. ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 18,000 18,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

2. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -  - 

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -  - 

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

6. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -  - 

7. นายกฤษณะ บุญยะชัย - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี N/A - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 

9 เมษายน 2564 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

9. นายผยง ศรีวณิช N/A - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 

9 เมษายน 2564 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

10. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ N/A - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 

9 เมษายน 2564 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

ทั้งนี้ ผู้บริหารติดตามสารสนเทศทั้งหมดเป็นประจําทุกเดือน

เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและนํากลับมาใช้เป็น

แนวทางปรับปรุงกระบวนการ สินค้า และบริการเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในปี 2564 

(ไม่รวมข้อร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับบริ ษัท ปตท. น้ํามัน

และการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)) มีข้อคําถาม ข้อติชม 

และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวม 6,507 เรื่อง โดยส่วนใหญ่

เป็นเรื่องบัตรส่วนลด NGV/ บัตรเติมก๊าซ และติดต่อหน่วยงาน

ภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 สําหรับการร้องเรียน ปตท. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป

สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานทีไ่มเ่หมาะสมหรอืขดัต่อจรยิธรรมและจรรยาบรรณ

ในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

สาํนกัตรวจสอบภายใน ฝา่ยกาํกบัดแูลและส่งเสริมธรรมาภิบาล 

และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย ปตท. จะรับฟังทุกข้อร้องเรียน

อย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรม

แก่ทุกฝ่าย มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการที่เหมาะสม 

มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 ตามที่ฝ่ายกํากับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล ทําหน้าที่

รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

การทุจริต ติดตามเรื่องแจ้งเหตุ ปกป้องคุ้มครองและให้

ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง

กับการเกิดทุจริตภายในองค์กร รายงานสถานะเรื่องร้องเรียน

และแจ้งเบาะแสการทุจริตของ ปตท. ต่อฝ่ายจัดการและ

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งผลต่อผู้เกี่ยวข้อง ปี 2564 

ได้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต 

การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบองค์กร โดยเป็นของ ปตท. รวม 15 เรื่อง 

โดยได้ดําเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

แล้วเสร็จ ซึ่งพบว่า ไม่มีมูลตามข้อร้องเรียน 13 เรื่อง สําหรับ

อีก 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการในขั้นตอนกระบวนการสืบสวน

หาข้อเท็จจริง

 

(5)  
  

 ในปี 2564 ปตท. โดยสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้จัดทํา

หนังสือแจ้งกรรมการและผู้บริหาร เรื่องการห้ามซื้อ/ ขาย/ 

โอนหุ้น ปตท. โดยมกีารแจ้งกรรมการและผู้บรหิาร จํานวน 4 ครั้ง 

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

ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (งบปี 2563) (2) ระหว่างวันที่ 

1 เมษายน ถงึวนัที ่15 พฤษภาคม 2564 (งบไตรมาสที ่1 ป ี2564) 

(3) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 

(งบไตรมาสที่  2 ปี  2564) (4) ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 

ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (งบไตรมาสที่ 3 ปี 2564) 

นอกจากนี้ ได้กําหนดนโยบายหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)
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11. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ N/A - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2564 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

12. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

13. นายพงศธร ทวีสิน N/A 10,000 - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 

8 ตุลาคม 2564 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

14. รองศาสตราจารย์ 

ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

N/A - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A 1,399 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

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

ของผู้บริหาร ปตท.

คู่สมรส 43,000 43,000 - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

หมายเหตุ: 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น กรรมการลําดับที่ 1, 14 และ 15 

 2564

 ( )

 
31 . .
2563

 
31 . .
2564

 ( ) 
 

( )

1. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค - N/A N/A ครบวาระ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

2. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ - N/A N/A ครบวาระ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -
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3. ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ - N/A N/A ครบวาระ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

4. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 100,000 N/A N/A ลาออก มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

5. ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

- N/A N/A ลาออก มีผลวันที่ 7 มิถุนายน 2564

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

6. นายจุมพล ริมสาคร - N/A N/A ลาออก มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2564

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -
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1. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 225,000 225,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรส 43,000 43,000 - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3. นายกฤษณ์ อิ่มแสง 100,000 100,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

4. นายนพดล ปิ่นสุภา 136,000 136,000 - (มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรส 508,000 298,000 (210,000) -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)
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5. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล 288,120 288,120 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

6. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

7 นายสุชาติ ระมาศ N/A 160,800 - ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

8. นายวุฒิกร สติฐิต 141,210 141,210 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563)

คู่สมรส 90,960 90,960 - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

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

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

11. หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ N/A - - ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

12. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ 214,190 214,190 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

13. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม N/A - - ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

14. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล 64,000 64,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

16. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 159,000 159,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรส 12,000 12,000 - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

17. นายชวลิต ทิพพาวนิช 10,000 10,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

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

20. นางชนมาศ ศาสนนันทน์ N/A 130,000 - ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

21. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ 36,990 36,990 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

22. นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล 26,000 26,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

หมายเหตุ: 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น ผู้บริหารลําดับที่ 1, 4, 8 และ 16 
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1. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 554,510 N/A N/A เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

2. นางอรวดี โพธิสาโร - N/A N/A เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2564)

คู่สมรส - N/A N/A -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

3. นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม 77,000 N/A N/A ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2564)

หมายเหตุ: 

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท

ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ ปตท. จํานวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 (PTT-W1) จํานวน 

40,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2548 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 31 สิงหาคม 2553 และรุ่นที่ 2 (PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หน่วย เสนอขาย

ในปี 2549 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 28 กันยายน 2554 ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และยังไม่มีการขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม่ 
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 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กําหนดให้กรรมการ

และผู้บริหารสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดในนิติบุคคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 มีหน้าที่ยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เข้ารับตําแหน่ง 

ทุก ๆ 3 ปีที่ดํารงตําแหน่ง และเมื่อพ้นจากตําแหน่ง โดย ปตท. จะมีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดตามเวลาที่กําหนด

(7) 

 คณะกรรมการฯ ได้กําหนดนโยบายเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียได้ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ทุกครั้ง ประธานกรรมการ

จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบียบ

วาระใดที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือให้ความเห็นใด ๆ ในปี 2564 

มีการแจ้งต่อประธานกรรมการฯ จํานวน 20 วาระ (การประชุมรวม 19 ครั้ง) 

(8) 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยก่อนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8.2 
  
 

 คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร ช่วยกลั่นกรองงานต่าง ๆ 

 ในปี 2564 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติให้ปรับปรุงอํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้

ครอบคลุมเรื่องการสอบทานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) และการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

การทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กรเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไป

ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน 

พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการ ปตท. ได้ให้ความเห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีความรับผิดชอบกํากับดูแล

การบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด

8.3  
   2564 

8.3.1 

 สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 306 - 309

8.4    2564 
  
 

8.4.1 

 สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 310 - 311

 

8.4.2 

 สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 312

 

8.4.3  

 สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 313 - 315

   

8.4.4  

 สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 316 - 317
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ 

พลตาํรวจเอก รุง่โรจน ์แสงครา้ม เปน็ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายกฤษณะ บุญยะชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม 

สรรพศรี เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายชฎิล ชวนะลิขิกร 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักตรวจสอบภายใน ดํารง

ตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในปี 2564 

มีวาระการดํารงตําแหน่ง สรุปดังนี้

 1 มกราคม 2564 ถึง 19 พฤษภาคม 2564

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 • นายดนุชา พิชยนันท์ 

  กรรมการตรวจสอบ 

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  กรรมการตรวจสอบ

 20 พฤษภาคม 2564 ถึง 6 มิถุนายน 2564

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  กรรมการตรวจสอบ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี 

  กรรมการตรวจสอบ

 7 มิถุนายน 2564 ถึง 16 มิถุนายน 2564

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  กรรมการตรวจสอบ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี

  กรรมการตรวจสอบ

 17 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน

 • พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  กรรมการตรวจสอบ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี

  กรรมการตรวจสอบ

 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. และตามกฎบัตร

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

โดยสอบทานและผลักดันให้ ปตท. ปฏิบัติตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในที่เพียงพอ มีการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มุ่งเน้น

การเป็นองค์กรโปร่งใส มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรและสํานัก

ตรวจสอบภายในให้เป็นเป้าหมายเดียวกัน เพื่อยกระดับคุณภาพ

การตรวจสอบภายใน  ภายใต้เป้าหมายในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ 

(Trustworthy Partner) ที่สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

ให้แก่ ปตท. โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน

 1. ผลักดันให้เกิดการยกระดับกระบวนการกํากับดูแล 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มุ่งเน้นสร้างความตระหนักให้

ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ รวมถึง 

ทบทวนกฎและระเบยีบที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม 

ควบคู่ไปกับการกํากับดูแลการดําเนินการตามกระบวนการ

ควบคุมภายในให้มีความรัดกุม อีกทั้งเน้นย้ําในเรื่องการทบทวน

กระบวนการสืบสวนสอบสวน และการลงโทษทางวินัยให้มี

ความเหมาะสมและเป็นธรรม

 2. สง่เสรมิใหฝ้า่ยจัดการกําหนดเปา้หมายในการเป็นองคก์ร

ต้นแบบในเรื่องการกํากับดูแลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT Governance) เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดําเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง  และเพิ่มความเชื่อ มั่นในศักยภาพของ ปตท. 

โดยพิจารณาการดําเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทางด้าน

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ควบคู่ไปกับ

การรกัษาบคุลากรทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ในเรื่องของ

ค่าตอบแทนและความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งถือเป็น

หัวใจสําคัญที่จะสนับสนุนให้องค์กรพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

 3. สนับสนุนให้ ฝ่ายจัดการยกระดับการดําเนินงาน

ด้านมาตรการความปลอดภัย (Safety Measure) ตลอดจน

การนํา Lesson Learnt มาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน

และกําหนดมาตรการป้องกัน รวมถึงพิจารณานําเทคโนโลยี

มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่สาธารณชน

 4. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

ในต่างประเทศ ในการกํากับให้มีการศึกษาทําความเข้าใจ

ประเทศเหลา่นัน้ในเชงิลกึ ทัง้ในเรือ่งของระบบการเมอืง กฎหมาย 

วัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถกําหนด

แนวทางในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสนับสนุน

ให้ฝ่ายจัดการติดตาม และประเมินผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และอุทกภัยอย่างใกล้ชิด 

โดยการกํากับให้มีปฏิบัติการจัดหา ผลิต และจําหน่ายพลังงาน 

อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน

และช่วยเหลือในภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ ยังให้

ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพื่อให้ความสําคัญในการสื่อสาร

ต่อสาธารณชน โดยสร้างให้เกิดการรับรู้ถึงการดําเนินงาน

เพื่อสังคมและประเทศชาติของ ปตท. รวมถึงเพิ่มองค์ความรู้

แกส่าธารณชนให้มคีวามเขา้ใจข้อเทจ็จรงิในเรื่องของราคาน้ํามัน

อย่างถูกต้อง 

 5. มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายใน

ของกลุ่ม ปตท. เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล น่าเชื่อถือ และมีความเป็นมืออาชีพ มุ่งเน้น

การตรวจสอบเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง 

เพิ่มบทบาทของการให้คําแนะนําปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ 

ปตท. และบริษัทในกลุ่ม สอดคล้องตามความคาดหวังของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งส่งเสริมการได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ

ของผูต้รวจสอบภายใน ควบคู่ไปกบัพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนากระบวนการดําเนินงาน โดยนํา

เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติการตรวจสอบเพิ่มเติม
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ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 

18 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

 1 มกราคม 2564 ถึง 19 พฤษภาคม 2564 

 มีการประชุม 7 ครั้ง

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 

  เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง 

 • นายดนุชา พิชยนันท์  

  เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง 

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

 20 พฤษภาคม 2564 ถึง 6 มิถุนายน 2564 

 มีการประชุม 1 ครั้ง

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 

  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี 

  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

 7 มิถุนายน 2564 ถึง 16 มิถุนายน 2564 

 มีการประชุม 1 ครั้ง

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี 

  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง 

 17 มิถุนายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 

 มีการประชุม 9 ครั้ง

 • พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม 

  เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง 

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง 

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี 

  เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง 

 
 

 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงนิ

รายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจําปีของ ปตท. และ

รายงานทางการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายจัดการ สํานักตรวจสอบ

ภายใน และผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่อง

ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุง

รายการบัญชีที่สําคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชี 

ซึ่งมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอเหมาะสม

ของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผย

ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของ

ผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทํารายงานทางการเงิน

เปน็ไปตามข้อกาํหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลกั

การบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้ง 

มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้รายงาน

ทางการเงิน 

 2.  การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึง 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่ม 

ปตท. ร่วมกับฝา่ยจดัการอย่างสม่าํเสมอ พรอ้มทั้งใหข้อ้เสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ให้มีความพร้อมรองรับ

สถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

 3. การสอบทานประสิทธิผลของกระบวนการ

  ควบคุมภายใน 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุม

ภายในร่วมกับสํานักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ทั้งในด้าน

การดําเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน

หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 

หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 

ซึ่งไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ 

โดยผลการประเมินการควบคุมภายในตาม “แนวปฏิบัติที่ดี

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย” และ “หลกัเกณฑก์ระทรวง

การคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม

ภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” ในปี 2564 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่า ปตท. มีการออกแบบการควบคุม

เพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามอย่างสม่ําเสมอ

 4. การสอบทานกระบวนการกํากับดูแล 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน

ธุรกิจของ ปตท. และระบบงานที่กําหนดไว้ สอบทานรายการ

ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. 

มีการดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล 

รวมถึงสอบทานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

การทุจริต (Whistleblowing) 

 5.  การสอบทานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์

  การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

  ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

  กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment 

  Model: SE-AM) 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการ

ดําเนินงานของ ปตท. ตามหลักเกณฑ์ SE-AM ร่วมกับ

สํานักตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง 

ครอบคลุมการดําเนินงาน 8 ด้าน ได้แก่ การกํากับดูแลที่ดี

และการนําองค์กร การวางแผนเชงิกลยุทธ ์การบรหิารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการ

ความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน โดยมี

การติดตามการดําเนินงานตามข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. มีกระบวนการดําเนินงาน

ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ SE-AM และมีกระบวนการ

ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 6.  การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนกลยุทธ์ 

แผนตรวจสอบประจํ าปี และแผนตรวจสอบระยะยาว 

การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบ

ภายใน โดยให้ข้อแนะนําและติดตามการดําเนินการแก้ไข

ในประเด็นที่มีนัยสํา คัญ เพื่ อใ ห้ เกิดการกํากับดูแลที่ดี

และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พิจารณาการปรับปรุง

กฎบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน สอบทานงบประมาณประจาํปี

ของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน แผนการพฒันา แผนการสรรหา

และการหมุนเวียนบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร การยืนยัน

ความเป็นอิสระ การประเมินความเพียงพอและเหมาะสม

ของทรัพยากร ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณา

ความดีความชอบประจําปีของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สํานักตรวจสอบภายใน และกํากับให้มีการปรับปรุงคุณภาพ

และปรับปรุงงานของสํานักตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 

 7. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบภาพรวมทัง้คณะ ตนเองรายบุคคล 

และรายบุคคลแบบไขว้ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เพือ่ให้มัน่ใจวา่ การปฏบิัตงิานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่

กําหนดไว้ ทั้งนี้ ผลการประเมินภาพรวมทั้งคณะอยู่ในเกณฑ์

ปฏิบัติครบถ้วน ผลการประเมินตนเองรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ดี 

และผลประเมินรายบุคคลแบบไขว้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยมี

การกําหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ

ทุกไตรมาส โดยให้ข้อคิดเห็นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุง

กระบวนการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ ยง

และการควบคุมภายใน และการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ของ ปตท. 

 8. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2565 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ

ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของ ปตท. ประจําปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. 

นําเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีเพื่อพิจารณา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

เป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 

เพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชี 

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็น

ของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสําคัญกับการนําเสนอข้อมูล

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ 

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง 

ความรอบคอบ  และมีความ เ ป็นอิ สระอ ย่าง เพี ย งพอ 

ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของ ปตท. มีความถูกต้อง 

เชือ่ถอืได ้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทั่วไป ปตท. 

มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้อง

กับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ 

และมีการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีการตรวจสอบ

ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



 คณะกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน โดยมีนายดอน 

วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ ทําหน้าที่ประธานกรรมการสรรหา 

นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ และนายพงศธร ทวีสิน 

กรรมการ เป็นกรรมการสรรหา และมีเลขานุการบริษัท 

หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท และองค์กร

สัมพันธ์ ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบ 

โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแนวทาง

การดําเนินงานให้ครอบคลุม สอดรับกับความเป็นปัจจุบัน

และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งตระหนักถึง

ประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหุน้และผู้มีสว่นไดส้ว่นเสีย ซึ่งในป ี2564 

คณะกรรมการสรรหามีการประชุมรวมทั้งสิ้นจํานวน 11 ครั้ง 

โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องที่สําคัญ ดังนี้

 • พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 

โดยใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลายเพื่อประกอบการพิจารณา

คัดเลือกบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ

บริษัท หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ตลอดจน

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมและตอบสนอง

ต่อยุทธศาสตร์ของ ปตท. และพิจารณาจากทักษะจําเป็น

ที่ยังขาด โดยการวิเคราะห์ Board Skill Matrix รวมทั้งพิจารณา

จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของกระทรวง

การคลังและของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) ผลการทาํงานและบทบาทในอดีตจนถึงปจัจุบนัทีส่ามารถ

สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งต้องเป็นผู้ไม่มี

ประวัติด่างพร้อยและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. 

(Confl ict of Interest) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณา

ให้ความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท. ต่อไป 

โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการก ลั่นกรองกรรมการ รัฐวิสาหกิจ 

โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(คนร.) ทั้งนี้ เพือ่เปน็ไปตามมตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 

2562 เรื่องแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 • พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 

โดยคณะกรรมการสรรหาได้ใช้ความรอบคอบในการพิจารณา

สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ

เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 

ปตท. พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลที่มี

ความเหมาะสมจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คนร. เช่นกัน 

 •  พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทําหน้าที่กรรมการ

เฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความชํานาญ ความสามารถ 

รวมทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการเฉพาะเรือ่ง (Skill Matrix) และนาํเสนอตอ่คณะกรรมการ 

ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา

ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยตรง 

รวมไปถงึพจิารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง

ให้สอดคล้องกับวิ สัยทัศน์ กลยุทธ์  ตลอดจนเป้าหมาย

ด้านความยั่งยืนขององค์กร

 • พิ จ า ร ณ า ท บ ท ว น ก า ร กํ า ห น ด ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้  

ความเชี่ ยวชาญ ประสบการณ์ขององค์ประกอบของ

คณะกรรมการ ปตท. (Board Skill Matrix) และคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง 5 คณะ โดยพิจารณาความเหมาะสมว่า Skill Matrix 

ยังคงสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท. และพิจารณาการกําหนด

ตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

(นอกเหนือจากการจัดทําแบบประเมินผลคณะกรรมการ) 

และได้นําเสนอผลการทบทวนให้กับคณะกรรมการพิจารณา

ให้ความเห็นต่อไป 

 • พิจารณากลั่นกรองการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ

ผู้บรหิารระดับผูช้ว่ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และให้แนวทาง

ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนระดับผู้บริหาร

ให้มีความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาการสืบทอดตําแหน่ง 

(Succession Plan) ของผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้องค์กรสามารถ

ขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง

 

 • หารือการผลักดัน/ กํากับ แนวทางการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • ปรับป รุงระ เบียบว่ า ด้วยการสรรหาและแต่ งตั้ ง

คณะกรรมการบริษัท และปรับปรุงการดําเนินงานของ

คณะกรรมการสรรหาให้มีความครบถ้วน เหมาะสม ทันต่อ

สถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องตามนโยบายธรรมาภิบาล

และหลักการกํากับดูแลกิจการของ ปตท.

 นอกจากนี้ ปี 2564 คณะกรรมการ ปตท. ได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม

เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ

บคุคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามญั

ผู้ถือหุน้ป ี2564 ทั้งนี้ รายละเอียดไดเ้ปดิเผยไวเ้พื่อความโปรง่ใส

ในการตรวจสอบในรายงานประจําปีฉบับนี้แล้ว 
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



 ในปี 2564 คณะกรรมการ ปตท. ได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการ

กาํหนดคา่ตอบแทน บรษิัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยมีพลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ 

กรรมการอิสระ ทําหน้าที่ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ 

และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ เป็นกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน โดยมีเลขานุการบริษัท หรือผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ ทําหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

 ทั้งนี้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรอง

และให้ข้อคิดเห็นในประเด็นสําคัญต่าง ๆ ก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ ปตท. โดยในปี 2564 นี้มีการประชุม 4 ครั้ง 

ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญ ดังนี้

 • พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ 

และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจําปี 2564 โดยพิจารณา

จากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท แนวปฏิบัติ

ที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนํา

ทั้งระดับประเทศและระดับโลกใช้ รวมทั้งความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ ปตท. ประกอบกับผลประเมินของคณะกรรมการ

ในหัวข้อต่าง ๆ  ที่กําหนดไว้ในแบบประเมินประจําปี โดยได้เสนอ

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายดนุชา 

พิชยนันท์ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี นายจตุพร 

บุรุษพัฒน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต 

กรรมการกาํกับดแูลกิจการทีด่ี โดยมีรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล และรองกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่สาํนกักฎหมาย ทาํหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการ ปตท. มีความมุ่งมั่นและยืนหยัดในการขับเคลื่อน 

ปตท. เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านความโปร่งใส 

มีคุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ 

และไมย่อมรบัตอ่การทจุรติและคอร์รปัชันทุกรปูแบบ พร้อมยดึมั่น

การดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐาน

ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน

มาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. เพื่อพัฒนา

และยกระดับการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง ปตท. ให้มปีระสทิธภิาพ

อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่น

แกผู่้มสีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุม่ และผลักดนันโยบายทีส่ําคัญไปยัง

บริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่านแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. 

(PTT Group Way of Conduct) เพื่อพัฒนาไปสู่การเติบโต

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน

 คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี ทําหน้าที่เสนอแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  

ขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

 • พจิารณาแนวทางการประเมนิผลเพือ่กาํหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้ าหน้าที่ บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่  

โดยพิจารณาปัจจัยและน้ําหนักในการประเมินผลในด้านต่าง ๆ 

อาทิ ผลการดําเนินงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับบันทึกข้อตกลงประเมิน

ผลการดําเนนิงานของ ปตท. ระหว่างกระทรวงเจ้าสงักัด กระทรวง

การคลัง กับ ปตท. ผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ ปัจจัย

ด้านความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นํา ประกอบกับ

การพิจารณาผลประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จดัการใหญ่ อกีทัง้นําผลประเมนิที่คณะกรรมการ

ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

พิจารณาก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. ต่อไป 

 • พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้าง

องคก์รในระดบัมหัพภาค เพื่อให้สอดคลอ้งกบัทศิทางและกลยทุธ์

องค์กรตามวิสัยทัศน์ใหม่ในการขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลัง

แห่งอนาคต (Powering Life with Future Energy and Beyond) 

 • รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ การประเมินผลผู้บริหาร

ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 • พิจารณารายละเอียดแนวทางปรับปรุงการกําหนด Variable 

Bonus ของระดับพนักงานและผู้บริหารที่เหมาะสม พิจารณา

แนวทางการกําหนด Variable Bonus กรรมการตามที่ผู้ถือหุ้น

ได้เสนอแนะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 และ

ให้ข้อเสนอแนะในด้านการกําหนดหลักเกณฑ์ประมาณการ

ผลการดําเนนิงานประจําปปีระกอบการนําเสนอขออนุมตักิารขึ้น

เงนิเดอืนและโบนสัจากคณะกรรมการ ปตท. ให้มคีวามสอดคลอ้ง

กับสถิติการประเมินผลการดําเนินงานประจําปีของ ปตท.

ที่ สคร. อนุมัติ

 นอกจากนี้  ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและ

กรรมการเฉพาะเรื่อง รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ในรายงาน

ประจําปีฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

ต่อคณะกรรมการ กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ

และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 

และสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะ

จาก Corporate Governance Assessment Report และ ASEAN 

Corporate Governance Scorecard (ACGS) หลักสากล 

10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (The United 

Nations Global Compact: UNGC) และดชันคีวามยั่งยนืดาวโจนส ์

(Dow Jones Sustainability Index: DJSI) 

 ปี 2564 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม 

7 ครั้งตามแผนงานที่กําหนด เพื่อกํากับดูแล ติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานด้านการกํากับดูแล

กิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ

และการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

องค์กร (Governance, Risk and Compliance: GRC) การต่อตา้น

การทจุรติและคอรร์ัปชนั (Anti-Fraud and Corruption) การบรหิาร

จัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM) 

และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 • จดัทําแบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี/ รายงานประจาํปี 

(แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนเปิดเผยผลการดําเนินงาน

ของ ปตท. เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสําคัญสําหรับผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสําคัญครบถ้วน เพียงพอ 

เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น 

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

โดยมฝี่ายผู้ลงทุนสัมพนัธแ์ละฝา่ยสื่อสารและภาพลักษณ์องคก์ร 

เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล 

 • เปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน โดย

ครอบคลมุ 3 มติ ิได้แก ่ด้านสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการกํากบัดูแล 

(Environmental, Social and Governance:  ESG) ผ่านแบบ 

56-1 One Report ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

ตลอดจนบูรณาการเข้าไปในหัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ และการกํากับดูแล

กิจการ รวมถึงเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. หัวข้อความยั่งยืน 

โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ Global 

Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standard, 

Oil and Gas Sector Disclosure (OGSD), Integrated Reporting 
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การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



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

The United Nations Global Compact (UNGC) การรายงาน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตัวชี้วัดหลัก

ของ Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common 

Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value 

Creation ของ World Economic Forum (WEF) รวมถึงนําเสนอ

ความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา

ทีย่ั่งยนืตามกรอบของสหประชาชาต ิ(Sustainable Development 

Goals: SDGs) และประยุกต์ใช้ Recommendation of the Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) เพื่อ

รายงานผลการดําเนนิงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

ของธุรกิจ นอกจากนี ้ยงัจดัใหม้ีการทวนสอบการเปดิเผยขอ้มลูฯ 

เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ต่อขอ้มูลโดยหนว่ยงานอสิระภายนอกเปน็

ประจาํทกุป ีโดย ปตท. สง่เสรมิและสนบัสนนุบรษิทัในกลุม่ ปตท. 

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลฯ ให้สอดคล้องกับทิศทางของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่มุ่งหวังให้บริษัท

จดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน 

ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในระดับสากล

 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

 อย่างเท่าเทียมกัน

 • จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 โดยให้

ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูล

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น

เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง

กฎเกณฑต์า่ง ๆ  ทีใ่ช้ในการประชมุ และเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วไว้

ในเว็บไซต์ของ ปตท. เป็นการลว่งหน้ากอ่นจัดสง่เอกสาร เพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประชุมล่วงหน้า

อย่างเพียงพอ รวมทั้งอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ

ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ควบคู่กับ

การจัดให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัย ในการเข้าร่วมประชุม

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดย ปตท. 

ยังคงได้รับคะแนนจากการประเมิน AGM Checklist ในระดับดีเยี่ยม

 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่  1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท. กําหนด

 • กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ประจําปี 2564 เพื่อให้

กรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ ปตท. ที่อาจมีความขัดแย้ง

ของผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ ปตท. 

โดยรวม และกําหนดให้กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้อง

หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง 

งดให้ความเห็น และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

 • จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทํา

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้แบบการรายงาน

หรือจัดทํารายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT 

Intranet โดยในปี 2564 ได้ดําเนินการครบถ้วนและไม่พบ

ความขัดแย้งที่มีนัยสําคัญ

 • กําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่  

ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้

เลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานในที่ประชมุคณะกรรมการ

เป็นรายไตรมาส

 • กํากับดูแลให้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการใช้

ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้ เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจําเป็นต้องซื้อขาย

ให้แจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า เพื่อสร้างความโปร่งใส

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

5 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง ประเมิน

กรรมการท่านอื่น ประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และ

แบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธาน

กรรมการ ความพึงพอใจการทํางานของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ 

สําหรับผลการประเมินของปี 2564 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

 • สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ

ในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย และหลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงการจดับรรยายภายในโดยเชิญผูเ้ชีย่วชาญนาํเสนอขอ้มลู

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ

 • ศกึษาการบรหิารจดัการธรุกจิในกลุ่มบรษิัท ปตท. รวมถงึ

เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานที่เกี่ยวกับธุรกิจ

พลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

 • จัดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ 1 ครั้ง

 • จัดการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง

 การกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง

 ในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (GRC) 

 และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

 • พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของ ปตท. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

และคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม

และจรรยาบรรณในการดําเนนิธุรกจิ ฉบับปรบัปรงุครั้งที ่5 รวมถงึ

แผนปฏบิตักิารดา้น GRC และการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน 

ทั้งระยะสั้น (แผนประจําป ี2564) และระยะยาว ตลอดจนกําหนด

เป้าหมาย เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในทุกระดับ โดยติดตามผล

และใหค้าํแนะนาํอยา่งตอ่เนื่อง เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการกาํกับ

ดูแลกิจการของ ปตท. ให้ทัดเทียมระดับสากล 

 • มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ

จัดการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกํากับ

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance, 

Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) 

ซึ่ งมีหน้าที่ กํ า กับดูแลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

การจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน 

การกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขององค์กร 

รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท.

 • จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในของกระบวนการ

ปฏบิตังิานภายใน ปตท. และบรษิทัในกลุ่ม  โดยประเมนิความเสีย่ง

และประสทิธภิาพประสทิธผิลของกจิกรรมควบคมุ รวมถงึพัฒนา

กิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 • สนับสนุนและผลักดันกระบวนการกํากับการปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และจัดให้

มีการบริหารจัดการการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและ

กฎระเบียบ โดยกําหนดกระบวนการรายงานและการติดตาม

การดําเนนิการแก้ไขอย่างเปน็รูปธรรม เพื่อป้องกนัและลดโอกาส

การเกิดการปฏิบตัิที่ไมส่อดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบซ้าํ

ในอนาคต โดยปัจจบุนัยงัไม่พบเหตกุารปฏิบตัิที่ไมส่อดคล้องกับ

กฎหมายที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญกับองค์กร

 • มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ ในการกําหนด

นโยบายการกํากับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. โดยจัดทําแนวทาง

บริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ซึ่งเป็น

การรวบรวมแนวทาง หลกัปฏิบตัิ และกระบวนการในการทํางาน

ในมติติ่าง ๆ  ของ ปตท. และบรษิัทในกลุม่ ปตท. ให้มคีวามสอดคลอ้ง

และประสานเป็นหนึ่งเดยีวกนั เพือ่เป็นเครื่องมอืในการกํากบัดูแล

บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 • ส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท. 

ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action 

Coalition against Corruption: CAC)

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 • กําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. 

ในการเป็นองคก์รที่ด ี(Corporate Citizenship) โดยให้ความสําคัญ 

3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล เป็นนโยบาย

ดาํเนินการควบคู่กบัธรุกิจ พรอ้มกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

กิจการเพื่อสังคม มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนในทุกพื้นที่ที่มี

สถานประกอบการของ ปตท. รวมไปถึงพื้นที่ชุมชนเครือข่าย

โครงการเพื่อสังคมของ ปตท. ทั่วประเทศ โดยดําเนินงานใน 2 ด้าน 

คือ ด้านสังคม (Social) ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน มุ่งสู่การเป็นสังคม

คาร์บอนต่ํา รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสังคมให้กับสังคม

ชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ได้แก่ การปกป้อง 

ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกและ

ทางทะเลอย่างยั่งยืน พร้อมการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเน้นการจัดการขยะ

และดาํเนนิธุรกจิที่ออกแบบกระบวนการผลติที่สามารถหมุนเวยีน

ใชท้รัพยากรในหว่งโซ่คณุค่า (Value Chain) อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ซึ่งได้นําความเชี่ยวชาญของกลุ่ม ปตท. มาสนับสนุนให้ชุมชน

มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยแบ่งรูปแบบ

การดําเนินงานเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

  1. ระดับ Lead by Champions คือ การดําเนินงาน

ที่แตล่ะบรษิทัจะรับผดิชอบเปน็ผู้นาํในการมุ่งเน้นดาํเนนิโครงการ

เพื่อสังคม ตามหัวข้อที่เชื่อมโยงกับธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ 

และจุดแข็งของแต่ละบริษัท 

  2. ระดับ Collaboration Approach คือ การดําเนินงาน

ร่วมกันในภาพรวมกลุ่ม ปตท. โดยระดมความเชี่ยวชาญจาก

แตล่ะบริษัทมาบูรณาการหรือสนบัสนนุทรัพยากรรว่มกนั เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายร่วมของกลุ่ม ปตท. 

  3. ระดับ Independent Organization/ Affiliates คือ 

การดําเนินงานในรูปแบบองค์กรอิสระที่กลุ่ม ปตท. เข้าไปมีส่วน

ในการสนับสนุน ได้แก่ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน บริษัท สานพลัง

วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด และสถาบันลูกโลกสีเขียว

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 ด้วยความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อนัแนว่แนใ่นการดาํเนนิงาน

บนพื้นฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม 

และการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐาน

การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปี 2564 ปตท. จึงได้รับรางวัล

และการยอมรับทั้งในประเทศและสากล อาทิ 

 • การผ่านการประเมินผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน

จาก S&P Global และได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 10 ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาด

เกิดใหม่ (Emerging Market Index)

 • รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 จากสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) 

 • การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

จากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามหลักเกณฑ์ในปี 2564 ผลประเมิน

อยู่ที่ 94.26 คะแนน หรือในระดับ A

 • การจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสํารวจ

การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําปี 2564 

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 

2021) (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13)

 • รางวลั SET Awards กลุ่มรางวลั Sustainability Excellence 

ในระดับสูงสุด Sustainability Awards of Honor หรือรางวัล

เกยีรตยิศแห่งความสาํเรจ็ด้านความยัง่ยนื จากตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

 • รางวัลโครงการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ําและยั่งยืน 

(LCSi) ในระดับโดดเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญในการกํากับ

ดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญ

ในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร

และปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด 19 ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงสถานการณ์

ความไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มซับซ้อน

และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อการดําเนินงานของ ปตท. การบริหารความเสี่ยง จึงเป็น

ส่วนสําคัญที่จะช่วยลดผลกระทบ ทําให้ ปตท. สามารถบรรลุ

เป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้สนับสนุน

การดําเนินงานของคณะกรรมการ ปตท. ภายใต้หลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ ปตท. 

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมาย

ทางธุรกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร 

ลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

สามารถสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินธุรกิจว่า ปตท. มีระบบ

การบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้ในทุกมิติ

 ในปี  2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

มีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติ

หน้าที่ได้ดังนี้

 1. กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ

  ต่อการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

  โดยมีการติดตามสถานการณส์าํคญัตา่ง ๆ  ทัว่โลกที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. มีมาตรการ

เชิงรุกที่ เ น้นบริหารจัดการเพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยงทุกรายการ และมีมาตรการเชิงรับหากเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยงขึ้น เพื่อลดผลกระทบไม่ให้ส่งผลต่อเป้าหมาย

ขององค์กร โดยมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน โดยในปี 2564 ได้ปรับปรุง 

“ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” (Risk Appeti te Statement) 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้าง

ความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. 

มีความเหมาะสมและสามารถนาํมาปฏิบตัิไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 2. กํากับดูแลการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

  เ พื่ อ ใ ห้ ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย

มีความครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมการบริหารจัดการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยให้ความเห็นชอบในเรื่องต่อไปนี้ 

  2.1 ยทุธศาสตรก์ารบรหิารผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของ ปตท. 

  2.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   ของ ปตท.

  2.3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท.

  2.4 ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสําคัญระดับ

องค์กร และแนวทางการดําเนินงาน

  รวมถึงการผลักดันให้มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ

ในทุกสายงาน การติดตามการดําเนินงานและผลประเมิน

การบริหารจัดการ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย 

 

 3. กํากับดูแลการจัดการนวัตกรรมองค์กร 

  เพื่ อ ให้ ก ระบวนการ จัดการน วัตกรรมองค์ กรมี

ความครบถ้วนสมบูรณ์  การบริหารงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ สามารถเพิ่มประสิทธิผล

ด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

และเป้าหมายหลักของ ปตท. รวมถงึใช้ทรัพยากรใหเ้กดิประโยชน์

สงูสดุ นาํไปสูก่ารเตบิโตอยา่งยั่งยนื โดยใหค้วามเห็นชอบในเรือ่ง

ต่อไปนี้ 

  3.1 นโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรมของ ปตท.

  3.2 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมของ ปตท.

 รวมถึงการผลกัดนัให้ข้อคิดเหน็และขอ้เสนอแนะการจดัการ

นวัตกรรมของ ปตท. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถ

ต่อยอดทางธุรกิจได้ตามเป้าหมาย

 4. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็น

  วาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนขนาดใหญ่ 

  โดยมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงและแนวทางบริหาร

จดัการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด ให้คาํแนะนาํเกีย่วกับขอ้ดขีอ้เสยี

ของการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อให้การลงทุนคุ้มค่ากับต้นทุน

ค่าเสียโอกาสและเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ รวมถึงให้ข้อคิดเห็น

ต่อโครงการต่าง ๆ ทั้งธุรกิจปัจจุบันและธุรกิจใหม่ ที่ ปตท. 

ต้องการเติบโตในอนาคตตามทิศทางกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ

อย่างรอบคอบ ก่อนนําเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ปตท.

 5. ติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจําปี 2564

  โดยติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นประจําทุกไตรมาส โดย

กําหนดให้มีตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเฝา้ระวงัและเตือนภยัลว่งหน้า 

(Leading Key Risk Indicator) และตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อ

วัดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง (Lagging Key Risk 

Indicator) ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุง

การบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นโดยการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่

เปลี่ยนแปลงไป และมีการรายงานผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการฯให้คณะกรรมการ  ปตท.  ได้รับทราบ  โดยในปี 2564  

คณะกรรมการฯ ได้ผลักดันและติดตามผลของกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงด้านราคา (Price Hedging) อย่างต่อเนื่อง 

ภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงอย่างใกล้ชิด 

 6. พิจารณากลั่นกรองรายการความเสี่ยงองค์กร 

  ประจําปี 2565 

  และนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. 

โดยบูรณาการกระบวนการจัดทํารายการความเสี่ยงและแผน

บริหารความเสี่ยงองค์กรควบคู่ไปกับการจัดทําแผนวิสาหกิจ

ประจําปี ทําให้แผนบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน สอดคล้อง

กับทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ โดยได้มี

การถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สามารถบริหาร

ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลทันท่วงที

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบ

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีความรับผิดชอบ

กํากับดูแลการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด โดยจะเริ่ม

ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

 โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและ

คณะทาํงานบรหิารความเสีย่งของ ปตท. จะมุ่งมั่นรกัษาและทุ่มเท

พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น 

เพือ่ให้สามารถบรหิารความเสี่ยงไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล เหมาะสม 

และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถสนับสนุน

การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
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ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน




