
 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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สารจากคณะกรรมการ
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 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 
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