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9. การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน 

9.1 การควบคุมภายใน 

 ปตท. ดําเนินงานการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) 

ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance)

ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยมีกรรมการอิสระท้ัง 11 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 3 คน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทํา โดยอ้างอิง

ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผลการสอบทานการประเมิน

ความเพียงพอของการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการฯ 

มีความเห็นว่าการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ต่าง ๆ โดย ปตท. กําหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ดา้นการดําเนินงานทีม่ีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดา้นการรายงานทางการเงินและรายงานอื่น ๆ  ทีม่ีความโปร่งใส เชือ่ถือได ้ทนัเวลา 

รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

 ปตท. ได้มกีารปรับปรุงข้ันตอนและระบบต่าง ๆ  เพิ่มเตมิ เพื่อส่งเสรมิการควบคุมภายในและช่วยให้กระบวนการตรวจสอบสามารถ

พบปัญหาหรือความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO ได้ ดังนี้

(1)  การควบคมุภายในองคกร/ สภาพแวดลอมของการควบคมุ (Control Environment)

 ปตท. มีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในท่ีดี มีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการดําเนินธรุกิจ 

โดยผู้บรหิารได้สง่เสรมิสนับสนุนวฒันธรรมองค์กรที่มุง่เน้นความซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรม เป็นตวัอย่างที่ด ี (Role Model) และมกีารบรหิาร

จัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 • คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสําคัญกับสภาพการควบคุมและวัฒนธรรมองค์กร โดยได้กําหนดนโยบาย

การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การกํากับดูแล

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของ ปตท. การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ของ ปตท. และประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติ รวมทั้งจัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ภายใน/ภายนอกองค์กร 

พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลเป็นประจํา รวมทั้งมีการจัดทําระเบียบและคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐาน

ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ หรือคู่มือ CG (Corporate Governance, Ethical Standards and Code 

of Business Ethics Handbook) ซึ่งกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีด้านต่าง ๆ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องลงนาม

รับทราบ ยึดถือและปฏิบัติ รวมท้ังกําหนดให้ Integrity and Ethics เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร SPIRIT เพื่อเน้นย้ํา

ให้บคุลากรดําเนินงานดว้ยความโปร่งใสและร่วมสร้างพลังความดี โดยครอบคลมุถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีประจําวนั การตัดสินใจ

ในเรื่องต่าง ๆ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อาทิ คู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอกไว้อย่างชัดเจน โดย ปตท. 

ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติอย่างเสมอภาคบนหลักการของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน สร้างความสัมพันธ์

และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจัดทํารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กรเป็นประจําทุกปีหรือทันทีที่เกิดเหตุการณ์ 
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 • กําหนดให้การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยใน

การดําเนินงานคํานึงถึงความสมดุล 3 ด้าน (ESG) 

คือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) 

และการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี  

(Governance) และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างบูรณาการ โดยมีกลยุทธ์เรื่อง Business Integrity 

เป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินงาน

 • โครงสร้างของบริษัทกําหนดตามแนวคิดการบริหาร

จดัการแบบ “Three Lines Model” ทีมุ่ง่เนน้ใหท้กุคนเขา้ใจ 

และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของตนอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงาน เน้นการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 

มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติ การบันทึก

รายการหรอืการบนัทกึบัญช ีการรบั-จ่ายเงนิ การสอบทาน

การตรวจสอบและการดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกัน

โดยเด็ดขาดทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน 

นอกจากน้ี  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชา

ที่ชัดเจนเป็นอิสระ โดยกําหนดให้รายงานตรงกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ สายการบังคบับญัชาของ ปตท. 

ถกูกาํหนดตามผงัโครงสรา้งองคก์ร ซึ่งมลีกัษณะกระจาย

อํานาจไปตามหน่วยธุรกิจ  ทําให้การส่ือสารมีความคล่องตัว

เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • กําหนดนโยบายและวธิกีารในการพฒันาทรพัยากรบุคคล

เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงข้ันตอนการวางแผน

และบริหารอัตรากําลังพนักงานในภาพรวมของบริษัทฯ

ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว พร้อมท้ังมีการวิเคราะห์/ 

ทบทวนอัตรากําลังพนักงานรายปี รวมถึงการวิเคราะห์ 

วางแผน และกําหนดกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด

ตําแหน่งท่ีสําคัญ โดยกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ เคร่ืองมือ 

การคัดเลือก ประเมินศักยภาพ และวางแผนการพัฒนา

พนักงานที่อยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพ (Potential Pool) 

เพื่อสืบทอดในตําแหน่งที่สําคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสม

ในการแบ่งแยกอํานาจตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน

เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และ

สื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการสรรหา

และประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับ

ความต้องการด้านบุคลากรท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 

(2)  การประเมินความเสี่ยง 

  (Risk Assessment)

 ปตท. ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินธุรกิจ การปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ และการจัดทํารายงานต่าง ๆ ให้เชื่อถือได้ 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้ งจาก

ปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยง

เปน็องค์ประกอบที่สาํคัญของทุกกระบวนการในการดําเนนิธุรกจิ

ของ ปตท. และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ

 • กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กรที่พนักงาน

ทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการประเมินความเสี่ยง

ในทุกระดับ รวมถึงความเส่ียงด้านทุจริต สําหรับความเส่ียง

ในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

ผ่านคณะกรรมการจัดการคณะต่าง ๆ ของ ปตท. และ

ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแล

ของผูบ้รหิารที่รบัผดิชอบการปฏบัิตงิานนัน้ ๆ  มกีารจดัตัง้

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กรในการกํากบัดแูล 

และสนับสนุนให้มีการดําเนินงานด้านการบริหารความเส่ียง

องค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ 

รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ข้อเสนอแนะ

แนวทาง ติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการ

แผนวิสาหกิจและบริหารความเส่ียงใหด้าํเนินการบริหาร

ความเสีย่งในภาพรวมใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ โดยถอืวา่

การบริหารความเส่ียงเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน

ในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในคําบรรยาย

หน้าที่งานของทุกหน่วยงาน 

 • นํากระบวนการบริหารความเส่ียงในภาวะฉุกเฉิน   (Business

Continuity Management: BCM) มาใช้ในการบริหาร

จัดการภายใต้กับสถานการณ์โรคโควิด 19 เพื่อประเมิน

แนวทางการปฏิบัติงาน ส่ือสารแก่พนกังาน พรอ้มเตรียม

ทรัพยากรและระบบงานต่าง ๆ ให้พนักงานสามารถ

ปฏบิตังิานได้อยา่งต่อเนื่อง ปลอดภยั และไมม่ผีลกระทบ

กับเป้าหมายที่สําคัญ

 • พัฒนากระบวนการกํากับดูแลความโปร่งใสในการทํา

ธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party Screening) 

ของ ปตท. ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้ง

สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในด้านการทํา

ธรุกรรมกับคูค่า้และผู้มสีว่นได้สว่นเสยีของ ปตท. เพื่อให้มี

การวิเคราะห์และประเมินผู้ค้า ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน

ที่เป็นมาตรฐาน เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ โดย

ในปี 2564 กําหนดให้มีการนําไปใช้ในพื้นที่นําร่อง 

2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ

กระบวนการค้านํ้ามันดิบ
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สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม

  การควบคุม (Control Activities) 

 ปตท. ได้กาํหนดกจิกรรมการควบคุม ซึง่จะช่วยลดความเสี่ยง

ที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

 • คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ทบทวนรายงานท้ังทาง

การเงินและไม่ใช่รายงานทางการเงินของทุกกลุ่มธุรกิจ 

ในภาพรวมขององค์กร และมกีารสอบทานการปฏบัิตงิาน

ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติ

งานต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ มีการกําหนดนโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติเปน็ลายลักษณ์อกัษร เช่น การประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ โดยกําหนดเป็น

ดชันวัีดผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators:

KPIs) เพ่ือให้การควบคุมกิจกรรมด้านการบริหาร

มีความเหมาะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและติดตามได้

นอกจากนี้  ยังมีการระบุการดําเนินงานในส่วนที่มี

ความเสี่ยงสําคัญและกําหนดกลไกในการควบคุม

เ พ่ือป้องกันและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทาน

ผลการดําเนินงานโดยฝ่ายบริหารอย่างสมํ่าเสมอ เช่น 

ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารท่ัวไป 

 • มอบหน้าที่อย่างเป็นระบบให้กับกลุ่มบุคลากรเพื่อ

ความม่ันใจว่ามีระบบตรวจสอบและคานอํานาจกันได้ 

โ ด ย มี ก า ร แ บ่ ง แ ย ก อํ า น า จ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร อ นุ มั ติ  

การประมวลผลข้อมูล การบนัทึกรายการหรือการบันทึก

บัญชี การรับ-จ่ายเงิน การสอบทานการตรวจสอบ

และการดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด 

มีการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี เกี่ยวกับ

การเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร 

และเงินยืมทดรอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 

มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสมํ่าเสมอ 

มกีารจัดเกบ็เอกสารทางบัญชทีัง้ทีเ่ปน็เอกสารและข้อมลู

สารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมาย

กําหนด ในกรณีที่ ปตท. มีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดงักล่าว ปตท. มีมาตรการทีร่ดักุมเพื่อติดตามใหก้ารทํา

ธุรกรรมน้ันต้องผ่านข้ันตอนการอนุมัติท่ีกําหนดทุกคร้ัง 

ทุกรายการ โดยผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่ร่วมอนุมัติ

รายการน้ัน ๆ  ท้ังยังมีการติดตามและดูแลผลการดําเนินงาน

อย่างใกล้ชิด

 • จัดทําแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างระมัดระวัง

โดยคํานึงถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัด

โครงสร้างเงินทุนที่สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงิน

ที่สําคัญต่าง ๆ ให้อยู่ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับ

บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผ่านกระบวนการกล่ันกรอง

การลงทุนของคณะกรรมการบรหิารการลงทนุ (Strategic 

Investment Management Committee) เพื่อการขยาย

ธุรกิจในอนาคตได้อย่างเพียงพอด้วยต้นทุนทางการเงิน

ที่เหมาะสม รวมถึงจัดลําดับความสําคัญในการลงทุน

และบริหารความเสี่ยง (Investment Priority) โดยให้

มีการจัดกลุ่มธุรกิจปัจจุบันในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอ 

(Business Portfolio)

 • กําหนดแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT 

Group Way of Conduct) เพื่อเป็นกลไกและหลักปฏิบัติ

ในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. ผ่านปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่

หลกัปฏบัิตทิี่ด ี(Principle) การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

(Change) และการกาํหนดแนวทางรว่มกนั (Team Choice) 

โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการในลักษณะการกํากับ

ดูแลตามลําดับช้ัน หรือ Multi-level Governance เพื่อให้

มีมาตรฐานการดําเนินงานเดียวกันตลอดทั้งกลุ่ม ปตท. 

ซึ่งนโยบายการควบคุมภายใน (Internal Control Policy) 

จัดอยู่ในประเภทกลุ่มนโยบายที่ต้องดําเนินการเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน (Strategic Alignment) และได้มี

การจัดทํารายงานการควบคุมภายในของบริษัทจัดส่งให้ 

ปตท. เป็นประจําทุกปี นอกจากนี้ ปตท. ยังได้จัดให้มี

การเข้าเยี่ยมชมบริษัทในกลุ่ม (Site Visit) โดยเป็น

การบูรณาการนโยบาย GRC เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยน 

ให้คําแนะนํา พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบ

การควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการตามแนวทาง

บริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.

 • กําหนดนโยบายข้อกาํหนดฯ ว่าดว้ยมาตรฐานการปฏบัิติ

ตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อใช้ในการควบคุม พัฒนา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management) โดยมี

แนวทางปฏบิตัคิรอบคลมุถงึขัน้ตอนการปฏบิตังิานตา่ง ๆ  

เช่น การร้องขอ การทดสอบ การโอนย้ายระบบงาน

เพ่ือใช้งานจริง เป็นต้น ตลอดจนครอบคลุมถึงการบํารุงรักษา

ระบบที่สําคัญ เช่น การสํารองข้อมูล เป็นต้น รวมถึง

มีนโยบาย ข้อกําหนดฯ ว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติตาม

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้

ในการควบคุมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ เช่น 

การรักษาความปลอดภัยของระบบและศูนย์ปฏิบัติการ

เครือข่าย การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย 

เป็นต้น และ ปตท. ได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานกรณี

เกดิเหตฉุกุเฉนิโดยใชม้าตรฐานการบรหิารความตอ่เนือ่ง

ทางธุรกิจจัดทําแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 

ทําให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยซ้อมแผน

เป็นประจําทุกปี ในสถานการณ์ที่ ปตท. ได้รับผลกระทบ

ในการปฏิบัติงานจากการระบาดของโรคโควิด 19

ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่น เรื่องการจัดส่ง

และรับเอกสาร เพื่อให้การดําเนินการสามารถเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง
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 • กําหนดกระบวนการสืบสวนและสอบสวน เพื่อให้ได้มา

ซึ่งข้อเท็จจริงและการพิจารณาลงโทษที่ เป็นธรรม 

ต้ังแต่ขั้นตอนการรับเรื่องเข้าสู่กระบวนพิจารณา การต้ัง

คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและคณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัย การวางแผนและการกําหนดประเด็น 

การรวบรวมพยานหลักฐานและการช่ังน้ําหนักพยาน 

รวมถึงการจัดทํารายงานและประเด็นปัญหาที่พบ

 • ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปตท. มีการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบและข้อกําหนดว่าด้วย

การพัสดุ  ซ่ึงได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เช่น อํานาจหน้าที่ วงเงิน

อนุมัติ การกําหนดความต้องการพัสดุ การตรวจ-รับ 

การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ และการตรวจนับ

ทรัพย์สิน ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปตท. 

มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมี

การควบคุมติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ท้ังการสรรหา 

การกําหนดค่าตอบแทน หน้าท่ีความรับผิดชอบ การพัฒนา

บุคลากร การปฏิบัติงานของบุคลากร และการสื่อสาร 

เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ และการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของ ปตท. มีความเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ

 • ปตท. ยังให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลการบริหาร

จัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งความมั่นคง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม (Security, 

Safety, Health and Environment: SSHE) เพราะ

ถือเป็นหนึ่งในเกราะป้องกันความเสี่ยง/ ผลกระทบ 

และลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อผู้มีส่วนได้สว่นเสีย

ทุกกลุ่ม ตลอดจนทรัพย์สิน กระบวนการทํางาน ข้อมูล 

และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ 

สามารถต่อยอดผลประกอบการในทุก ๆ ด้านให้มี

ผลการดาํเนินงานทีเ่ปน็เลิศ ไปสู่วิสัยทศันแ์ละเปา้หมาย

ที่กําหนดไว้ในที่สุด โดยในปี 2563 ปตท. กําหนดกลไก

และกระบวนการในการบริหารจัดการด้านความย่ังยืน

สอดคล้องตาม “คู่มือการประเมินผลการดําเนินงาน

รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่” ในหมวดที่ 4.1 

การจัดให้มีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานรวมถึง

การปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ด้าน Corporate Social 

Responsibility in Process (CSR in Process) และ

หมวดที ่9.2 การจดัใหม้ีนโยบายและคูม่ือการปฏิบตัิงาน

รวมถึงการพัฒนาความย่ังยืนเชิงยุทธศาสตร์ ตามที่

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนด 

โดยในส่วนของโครงสร้างการกํากับดูแลการบริหารจัดการ

ด้านความย่ังยืน มี “คณะกรรมการ ปตท.” รับผิดชอบ

กํากับดูแล ติดตาม ให้นโยบายและคําแนะนําเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการความย่ังยืนและ SSHE ที่ ปตท. นํามา

ปรับใช้เป็นกิจกรรมการควบคุมผ่าน “คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee: 

CGC)”  ซ่ึงมีการพิจารณาทบทวน ส่ังการ และให้ข้อเสนอแนะ

ต่อผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงาน 

รวมท้ังเปา้หมายและตัวชีว้ดัดา้นความย่ังยืน และ SSHE 

ที่สําคัญไตรมาสละคร้ัง และ “คณะกรรมการจัดการ 

ปตท.” ในระดบัฝา่ยจดัการ ซึ่งมปีระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานฯ ทําหน้าที่

กล่ันกรอง ส่ังการและให้ข้อเสนอแนะเดือนละคร้ัง โดยมี

คณะกรรมการย่อยในระดับจัดการที่ดูแลเฉพาะเรื่อง 

พิจารณากลั่นกรองการบริหารจัดการในระดับกลยุทธ์

และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืน และ SSHE 

ได้แก่ “คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแลการบริหาร

ความเสี่ยง และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance 

Management Committee: GRCMC)” “คณะกรรมการ

บรหิารความยัง่ยนื กลุม่ ปตท. (PTT Group Sustainability 

Management Committee: GSMC) และ “คณะกรรมการ

แผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง” (Corporate Plan 

and Risk Management Committee: CPRC)” โดยมี

หน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลางตามโครงสร้างองค์กร 

คือ ฝา่ยกาํกบัดแูลและสง่เสริมธรรมาภิบาล ฝา่ยกลยทุธ์

ความย่ังยืน และฝ่ายแผนวิสาหกิจและงบประมาณ 

ตามลําดบั นอกจากนี้ ยงัได้ทบทวน “นโยบายการบรหิาร

จดัการความยัง่ยนืของ ปตท.” เปน็ฉบบัใหม ่โดยประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงนาม

และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา 

เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการบริหาร

จัดการประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ 

ให้ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน 

ผลักดัน บูรณาการท่ัวท้ังองค์กรและปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับนโยบายฯ ที่กําหนด รวมทั้งถ่ายทอดนโยบายฯ ไปยัง

บริษัทในกลุ่ม ปตท. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ตลอดจนสือ่สารและสรา้งการมีสว่นรว่มกบัองคก์รชัน้นาํ

ระดับโลกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนา

อย่างย่ังยืน พร้อมทั้งได้จัดทํา “แผนแม่บท กระบวนการ

และคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านความย่ังยืน 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” 

เพ่ืออธิบายวัตถุประสงค์และทิศทางกลยุทธ์ แผนท่ีนําทาง 

เป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว แผนงานหลัก รวมท้ัง

กระบวนการในการบริหารจัดการด้านความย่ังยืนฯ 

กําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามแผน

แม่บทและกระบวนการดังกล่าว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน

ไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการกับกระบวนการหลัก
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อื่น ๆ ในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และแสดง

ความเชือ่มโยงของเอกสาร Procedure และเอกสารสาํคัญ

อื่น ๆ ที่อธิบายกระบวนการทํางานย่อยที่เกี่ยวข้องด้วย 

โดยได้กําหนดเป็นตัวชี้วัด “Sustainability Roadmap” 

เพื่อวัดผลการจัดทําทิศทางกลยุทธ์และแผนที่นําทาง

การบริหารความย่ังยืนฯ ของผู้บริหารระดับสูงในแต่ละ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย รายละเอียดการบริหาร

ความย่ังยนื รวมทัง้การบรหิารจัดการดา้น SSHE สามารถ

อ่านเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/

รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ

“การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

  (Information & Communication) 

 ปตท. ให้ความสําคัญในคุณภาพของระบบสารสนเทศ

และการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่สนับสนุนให้การควบคุม

ภายในสามารถดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล โดยมีแนวทาง

บริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

 • บริหารจัดการข้อมูลโดยการกําหนดช้ันความลับของ

ข้อมูล วางแนวทางการจัดเก็บเอกสารสําคัญและ

เอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน

ท้ังจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศ

ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

และทันต่อการใช้งานมีระบบการวิเคราะห์และจัดเก็บ

ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ามีข้อมูลท่ีนํามาใช้

เปน็ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถือได ้เพียงพอ สาํหรบัใชใ้นการตดัสินใจ

ได้อย่างทันเวลา

 • จัดช่องทางสําหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลาย

ช่องทาง ประกอบด้วยการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูง

ถึงพนักงานผ่านกิจกรรม Town Hall การสื่อสาร

ผ่านอินทราเน็ตขององค์กร การสื่อสารผ่านอีเมล

การให้ข้อมูลที่สําคัญกับพนักงานใหม่ ผ่านกิจกรรม 

Orientation และการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานผ่านระบบ Learning Management System 

 • จัดช่องทางสําหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อีกทั้งยังมี

หนว่ยงานที่รบัผดิชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมลูทีส่าํคญั

แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ําเสมอ บริษัทฯ จัดตั้ง 

Call Center 1365 เพื่อเป็นศูนย์การให้ข้อมูลทั้งสินค้า

และบรกิารอยา่งครบวงจรของบรษิทัฯ แกผู่ท้ีส่นใจ รวมทัง้

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม

สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปแีละเสนอชือ่บคุคลทีม่ีคณุสมบตัิ

เหมาะสม เพื่อเ ข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ ง เ ป็น

กรรมการบรษัิทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการเสรมิสร้าง

การกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติ

ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 • จัดช่องทางรับขอ้ร้องเรยีนและกําหนดแนวทางการบรหิาร

จัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอก 

เชื่อมั่นได้ว่าข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่าง

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับภายในเวลา

อันเหมาะสม 

 ในปี 2563 ปตท. เดินหน้าตามแนวคิดที่เรียกว่า PTT 

หรือ Powering Thailand’s Transformation เพื่อเป็นองค์กร

ดา้นพลังงานของประเทศไทยและเปน็แรงขับเคลือ่นประเทศไทย

ให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สู่ทุกภาคส่วน  มุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

พัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย คณะกรรมการ 

ปตท. จึงได้อนุมัติและผลักดันการดําเนินงานตาม Digital 

Roadmap สร้างนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้น

ผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทกุภาคส่วนอย่างท่ัวถงึและเท่าเทยีมกัน โดยนําดจิทัิลเทคโนโลยี

เข้ามาใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

 ปตท. ร่วมกับบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ 

Thailand Blockchain Community Initiative ซ่ึงเปน็ความรว่มมือ

ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 22 แห่ง นําเทคโนโลยี 

Blockchain เข้ามาใชใ้นการพฒันาระบบเพ่ือการคืนหลกัประกนั

สัญญาให้กับผู้ค้า เมื่อผู้ค้าส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องและ

สิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว โดยระบบจะสามารถ

แจ้งเตือนหลักประกันที่ครบกําหนดคืนให้แก่ผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถ

ทําการตรวจสอบภาระผูกพันและสร้างคําขอคืนหลักประกัน

ส่งถึงผู้มีอํานาจซึ่งจะพิจารณาอนุมัติผ่านระบบ ซึ่งช่วยให้เกิด

ความรวดเร็ว ชัดเจน และถูกตอ้ง ลดการจัดเกบ็เอกสาร ลดการใช้

กระดาษซึ่งเป็นการสนับสนุนต่อนโยบาย Green Procurement 

อีกทางหนึ่งด้วย ตามที่ ปตท. นําระบบ RPA หรือ Robotic 

Process Automation ซึง่เปน็เทคโนโลยทีีจ่ะชว่ยใหง้านทีพ่นกังาน

ต้องทําเป็นประจําทุกวันซํ้า ๆ ให้อยู่ในรูปแบบงานอัตโนมัติ 

ทํางานได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันพัฒนา RPA 

แล้วเสรจ็กวา่ 30 กระบวนการ ซึง่เพิ่มประสทิธภิาพการดาํเนนิงาน 

ใหก้ระบวนการทาํงานมคีวามรวดเรว็ขึ้น โดยเฉลีย่ทกุกระบวนการ 

ประมาณร้อยละ 75 สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวม

ได้ประมาณร้อยละ 25 - 50 ลดความผิดพลาดจาก Manual 

Process ซึ่ง ปตท. กําหนดการกํากับดูแล RPA โดยแบ่งบทบาท

หน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการอย่างชัดเจน นอกจากนั้น 

ปตท. ได้พัฒนาโครงการ Digital Procurement มีวัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุและการจัดหาที่เกี่ยวกับ

การพาณิชย์ (Non-Hydrocarbon Procurement) โดยนํา

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น RPA, 

Analytic และ Chatbot มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างตามหลัก 

Governance Risk and Compliance
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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปตท. 

บริหารจัดการด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ให้สามารถ

ปรับตัว ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที และ

ดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ปตท. บริหารจัดการ

ด้านดิจิทัลเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและปลอดภัย ดังตอ่ไปนี้ (1) จัดเตรยีมคอมพวิเตอร์

โน้ตบุ๊กให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม (2) จัดเตรียมซอฟต์แวร์

เพื่อรองรับการทํางานที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ VPN 

การบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลและการสํารองข้อมูล การประชุม

ทางไกล และการพัฒนาบุคลากรแบบ Virtual Classroom โดย

มีการตรวจสอบความเพียงพอของทรัพยากรอย่างใกล้ชิด 

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน ปตท. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเสมือนปฏิบัติงานในสถานการณ์ปกติ 

 อีกด้านหนึ่งที่คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญ

อันเนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มีมากขึ้นเรื่อย ๆ จากข้อมูล 

World Economic Forum เกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัย

ด้านไซเบอร์ในปี 2563 ที่ผ่านมา พบการโจมตีทางไซเบอร์

หลากหลายรูปแบบทัว่โลกท้ังผา่นชอ่งทาง Network, Application, 

Data, Cloud ตลอดจน Internet of Things (IoT) ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อองค์กรหลากหลายด้าน อาทิ ค่าใช้จ่าย

ในการไถ่ข้อมูล ผลกระทบจากการที่ธุรกิจต้องหยุดชะงัก และ

ร้ายแรงที่สุด คือ สูญเสียความเชื่อม่ันของลูกค้าที่มีต่อองค์กร 

ดังนั้น ภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรควรให้

ความสําคัญ คณะกรรมการ ปตท. จึงได้ตระหนักถึงความม่ันคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และได้มีการวางแผน

และติดต้ังอุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยคุกคามผ่านทางช่องทาง

ไซเบอร์ โดย ปตท. ได้มีการดําเนินการร่วมกันกับ PTT Digital 

ใน 3 ดา้น ได้แก ่(1) เทคโนโลยี ระบบ และอุปกรณใ์นการปอ้งกนั

ด้านไซเบอร์ (2) มีการวางกระบวนการจัดการภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์ และการรายงานผลการดําเนินงานร่วมกันกับ Cyber 

Security Operation Center (CSOC) เพื่อรับมือกับภัยคุกคาม

ทางไซเบอร ์โดยบคุลากรประจาํศนูย ์CSOC ทกุคน เปน็บคุลากร

ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิในระดับสากล จึงม่ันใจในศักยภาพ

การดําเนินงานของพนักงานประจําศูนย์ได้ (3) ผู้ใช้งาน โดย

ในส่วนของผู้ใช้งาน ปตท. ได้มีการดําเนินงานส่งเสริมกิจกรรม

และสร้างความตระหนักรับรู้ด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ตลอดจน Digital Culture อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ

รักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของ ปตท. มีประสิทธิภาพ

และพนักงานมีความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ 

ปตท. ร่วมกับ PTT Digital จัดจ้าง 3
rd
 Party ทําการเจาะระบบ

จากภายนอก ปตท. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพระบบรักษา

ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Penetration Test) และนําผล

การทดสอบมาปรับปรุงระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(5) ระบบติดตามและประเมินผล

  (Monitoring & Evaluation Activities) 

 ปตท. มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอ

ของการควบคุมภายใน พร้อมท้ังกําหนดแนวทางพัฒนา

ปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

 • ประเมนิประสทิธภิาพประสทิธผิลของการควบคุมภายใน

เปน็ประจาํ อยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ โดยกาํหนดใหผู้บ้ริหาร

ระดับสูงทําการประเมินการควบคุมด้วยตนเองตาม

บทบาทหน้าที่ทีไ่ดร้บัมอบหมายผ่านแบบประเมนิ E-CSA 

(Control Self-Assessment) และกําหนดให้ทุกหน่วยงาน

ระดับฝ่ายและส่วนขึ้นตรงต้องมีการประเมินความเสี่ยง

และการควบคุมภายในด้วยตนเองตามแนวทาง GRC 

(Governance, Risk และ Compliance) รวมท้ังจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายในในกระบวนการ

ที่มีความเสี่ยงสูง และติดตามผลการปรับปรุงดังกล่าว 

รวมถึงรายงานคณะกรรมการท่ีเกีย่วขอ้งอย่างสม่าํเสมอ

อย่างน้อยรายไตรมาส 

 • ติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ 

กฎหมาย กฎระเบียบ ท้ังในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม 

อย่างสมํ่าเสมอ

 ทั้งนี้  สํานักตรวจสอบภายในได้สอบทานกระบวนการ

ควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายใน

ทีม่อียู่ มคีวามเพยีงพอเหมาะสม โดยมกีารปฏบัิตอิย่างสมํ่าเสมอ 

ในกรณีที่พบว่ามีข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการหารือกับฝ่ายจัดการ

เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน พร้อมแผนการปรับปรุง 

เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และติดตามเพื่อ

ให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบเหล่านั้นได้รับการดําเนินการปรับปรุง

แก้ไขอย่างทันเวลา ซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นประจําทุกไตรมาส ท้ังนี้ ในปี 2563 สํานักตรวจสอบภายใน

มีความเ ห็นว่ ากระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. 

มีความเพียงพอ มีประสิทธภิาพ และมีประสิทธิผลตอ่การดาํเนิน

ธุรกิจสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของ ปตท. 
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ระบบการตรวจสอบภายใน 

 สํานักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ 

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ในการสร้าง

ความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คําปรึกษา (Advisory) เพื่อให้

กระบวนการทํางานภายในองค์กรมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี           

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดําเนินงานขององค์กร 

 สํานักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายใน

ประจําปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัดทํา

แผนการตรวจสอบเป็นไปตามทศิทางกลยุทธท์างธุรกจิ (Business 

Strategic Direction) และความเสี่ยงที่สําคัญที่ส่งผลกระทบ

ต่อการดําเนินงาน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุม

กระบวนการในการดําเนินธุรกิจท้ังของ ปตท. และบริษัทในเครือ 

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ และรายงานผลการตรวจสอบ

ให้แกค่ณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พิจารณา รวมถึงการรายงาน

ต่อคณะกรรมการ ปตท. และหน่วยงานกํากับดูแลเป็นประจํา

ทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงาน

ของสํานักตรวจสอบภายในไม่มีข้อจํากัดในการแสดงความเห็น 

และไม่มีประเด็นที่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจและ

สํานักตรวจสอบภายในที่ยังหาข้อยุติไม่ได้

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ได้แต่งต้ังนายชฎิล 

ชวนะลิขิกร ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สํานักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เนื่องจาก

เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของ ปตท. เป็นอย่างดี ประกอบกับ

มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน 

มีความรู้ในการปฏิบัติงานใน ปตท. หลักการกํากับดูแลที่ดี 

การประเมินความเส่ียง และการควบคมุภายใน ทัง้ในระดบัธรุกิจ

และในภาพรวม จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณา

เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมท้ังการพิจารณาประเมินผล

การปฏบัิตงิานและความดคีวามชอบประจําปขีองผู้ชว่ยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ สํานักตรวจสอบภายใน 

นายชฎิล ชวนะลิขิกร

อายุ 54 ปี 

ประวัติหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

ประวัติการศึกษาและวุฒิบัตรวิชาชีพ

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• Certifi ed Internal Auditor (CIA): 

The Institute of Internal Auditors

ประวัติการอบรม

• นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง: กระทรวงพลังงาน

• การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอํานวยการ: สถาบันจิตวิทยา

ความม่ันคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

• โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ภาครัฐวิสาหกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริต: ป.ป.ช.

• SENIOR EXECUTIVE PROGRAM (SEP): 

SASIN Graduate Institute of Business Administration 

• LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM II, 

PTT - HARVARD BUSINESS SCHOOL: PLLI

• LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM III, 

PTT - IMD: PLLI

• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of 

Strategy (SFE 17/2013), Anti - Corruption 

The Practical Guide (ACPG 2/2013), 

Company Secretary Program (CSP 65/2015), 

Independent Observer Program (IOP 1/2016) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors Association (IOD)) 
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โดยประสานงานร่วมกันในการรวบรวม ติดตามและจัดทํา

ฐานข้อมลูกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกับ ปตท. วเิคราะห์

และประเมินความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบของกฎหมายที่มีต่อ

กิจกรรมการดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการประเมิน

ความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงาน

ผู้ปฏิบัติงาน แล้วนําประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคจากการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีตรวจพบมาวิเคราะห์ หามาตรการ

และแนวทางแก้ไข เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน 

เพื่อให้การดําเนินธุรกิจต่าง ๆ ของ ปตท. เป็นไปอย่างถูกต้อง

สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ นอกจากนี ้ยงัดาํเนินงาน

ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

(Compliance Culture) โดยการจัดอบรมให้ความรู้กฎหมาย 

การให้คําปรึกษา และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ 

ปตท. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสื่อสารแนวทางการประพฤติตน

และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

เช่น อีเมลภายในองค์กร การจัดอบรม การจัดทําสื่อการเรียนรู้

ในรูปแบบ E-Learning การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ประเภท

ตา่ง ๆ  การจัดกจิกรรมส่งเสรมิวัฒนธรรมการปฏบัิตติามกฎเกณฑ์

ต่าง ๆ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็น

ต้นแบบ (Role Model) จากกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ระดับสงูในการผลกัดนัและสง่เสริมใหบ้คุลากรของ ปตท. ยึดม่ัน

ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

และเน้นย้ําในเรื่องการแจ้งข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

การทุจริต รวมถึงการแจ้งเหตุการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับ

กฎหมายและกฎระเบยีบ (Whistleblowing) ร่วมกับฝา่ยกํากบัดแูล

และส่งเสริมธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี อีกทั้งยังได้

เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ E-Learning หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้น

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2561” เพื่อใหบ้คุลากร ปตท. มคีวามรู้

ความเข้าใจในหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายฉบับ

ดังกล่าว ท้ังนี้ การดําเนินงานด้านการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบยีบดงักล่าวขา้งตน้เปน็ไปเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิ

ค่านิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เสริมสร้าง

ให้บุคลากร ปตท. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสําคัญต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและตระหนักถึง

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไมป่ฏิบติัตามกฎเกณฑ ์สามารถ

ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถกูต้องและยึดมัน่ในการปฏิบตัิตามกฎหมาย

และกฎระเบยีบอย่างเคร่งครัด และเพื่อใหม้ัน่ใจได้วา่การประกอบ

ธุรกิจของ ปตท. จะไม่หยุดชะงักจากประเด็นความเสี่ยงด้าน

การปฏบิตัติามกฎหมาย โดยมุง่หมายใหก้ารดาํเนนิงานของ ปตท. 

บรรลุเป้าหมาย “Zero Non-Compliance” อย่างย่ังยืนต่อไป 

 

ประวัติการทํางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

• ปี 2556 - 2559  

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ

การตรวจสอบภายใน ปตท.

• ปี 2559 - 2560  

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ปตท.

• ปี 2560 - 2561 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความย่ังยืน ปตท.

• ปี 2561 - 2562 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กํากับดูแล 

และธรรมาภิบาลองค์กร ปตท.

• ปี 2562 - ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักตรวจสอบภายใน 

ปตท.

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญท่ีเกี่ยวข้อง

• -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

หนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

ของบริษัท (Compliance Unit)

 ปตท. ได้กําหนดให้ “ฝ่ายกํากับกฎหมายและกฎระเบียบ

องค์กร (Compliance Department)” เป็นหน่วยงานกํากับดูแล

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท มีโครงสร้างอยู่ภายใต้

สายงานสํานักกฎหมาย ซึ่งมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานัก

กฎหมายเป็นผู้กํากับดูแล (ประวัติแสดงรายละเอียดในประวัติ

ของผู้บริหาร) และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ

จัดการ การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกํากับ

กฎหมาย กฎระเบยีบองค์กร (Governance, Risk and Compliance 

Management Committee: GRCMC) และคณะกรรมการกํากับ

ดแูลกิจการทีดี่ (Corporate Governance Committee) ตามลาํดับ 

โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางในการกํากับ

ดูแลบุคลากรและหน่วยงานภายใน ปตท. ให้มีการปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง 

ประกาศต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ท้ังจาก

ภายนอกและภายในองค์กร ฝ่ายกํากับกฎหมายและกฎระเบียบ

องค์กรดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่ทําหน้าที่กํากับ

ดูแลกฎหมายเฉพาะด้าน (2nd Line of Defense Alliances) 




