รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ศาสตราจารย์ สุ ร พล นิ ติ ไ กรพจน์ ประธานกรรมการ
นายดอน วสันตพฤกษ์ พันเอก นิธิ จึงเจริญ และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตร
และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี เพือ่ ให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และเกณฑ์ AGM Checklist เป็นผลให้บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุม
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นเวลา 5 ปีต่อเนื่อง
ก�ำกับดูแลการก�ำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เป็นเวลา
มากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเพื่อส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผูถ้ อื หุน้ ได้เสนอปรับเกณฑ์การก�ำหนดการถือหุน้ ขัน้ ต�ำ่ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเสนอเรือ่ ง จากไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.5 เป็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 และไม่ก�ำหนดเงื่อนเวลาการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้น
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้
ในเรือ่ ง Corporate Compliance ตลอดจนให้แนวทางในการปรับปรุงการรับเรือ่ งร้องเรียน (Whistleblower) ให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

พิจารณาก�ำหนดแผนการก�ำกับดูแลกิจการ และแผนการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2560
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และทบทวนผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้ครอบคลุมถึงบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุน
พิจารณาการรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ ในแบบ 56-1 รายงานประจ�ำปี 2559 และเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหา
ที่ครบถ้วน สอดคล้องกับแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในประเทศและระดับสากล เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับ
การประเมิน CGR ในระดับดีเยี่ยมมาอย่างต่อเนื่อง
พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนมาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และการจัดท�ำข้อมูลการด�ำเนินการตาม
แบบประเมินตนเอง ตามเกณฑ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามเกณฑ์ รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วม
สมัครมาอย่างต่อเนื่อง

3. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก�ำกับดูแล และติดตามการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานด้านความ
ยัง่ ยืน (PTTGC Sustainability Framework) ให้เป็นบรรทัดฐานขององค์กร ด้วยการประยุกต์จากหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ในระดับสากล เพือ่ ให้ครอบคลุมทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการรักษาการเป็นต้นแบบ
องค์กรธุรกิจด้านความยั่งยืนในระดับชั้นน�ำของโลก
ติดตาม และก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ การก�ำกับดูแลประเด็น
สืบเนื่องเกี่ยวกับปัญหาก้อนน�้ำมันดิน (Tar ball) โดยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับภาครัฐในการสร้าง
ฐานข้อมูลประเทศ โดยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และปิโตรเลียมขององค์กร
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ส่งเสริมและให้ความส�ำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้ลงพื้นที่พบปะชุมชนในพื้นที่ จ.ระยอง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนชุมชนเกาะกก ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ (Eco-Community Pilot Model) ของ จ.ระยอง
พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สนับสนุนให้บริษัทฯ พิจารณาจัดจ้างแรงงานผู้พิการเป็นพนักงานของบริษัทฯ และจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
ให้ข้อแนะน�ำการปฏิบัติงานในด้านการเผยแพร่ และสื่อสารต่อสาธารณชน จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรด้าน
การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทั้งในและนอกประเทศ

4. การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนา

ก�ำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องต่างๆ รวมถึง
แผนงานในอนาคตเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ
ก�ำกับดูแลการจัดให้ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งแก่กรรมการเพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ในหัวข้อการพัฒนา
กรรมการ ทั้งการสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มาบรรยายให้ความรู้แก่กรรมการ
พิจารณาปรับปรุงข้อค�ำถามในแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี 2559 ให้มคี วามชัดเจนเข้ากับสถานการณ์ปจั จุบนั
และสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนตามเกณฑ์มาตรฐานสากลต่างๆ อาทิ DJSI
และ ASIAN CG Scorecard
รายงานการปฏิบัติงาน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ทั้งคณะ และประเมินตนเอง
ปี 2559 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

ด้วยการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างมูลค่าเพิ่มในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ จึงมุ่งมั่นที่จะก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ
มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการ
ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในประเทศและในระดับสากลยิ่งขึ้นไป
ในนามคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

(ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์)
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
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