รายงาน
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2563 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ
พลตรี นิธิ จึงเจริญ นางวาทนันทน์ พีเทอร์สคิ และนายชาญศิลป์ ตรีนชุ กร กรรมการ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างครบถ้วนตามกฎบัตร
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ และตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยจัดให้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 6 ครัง้
สรุปประเด็นสำ�คัญ ดังนี้

1. กำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด กฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี
• กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนด กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำ�เนินธุรกิจ (Corporate Compliance) โดยในปี 2563 สนับสนุนการจัดทำ� Compliance Universe ที่เป็นการรวบรวม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน (1st Line) นำ�ไปใช้พิจารณาประเมินความเสี่ยงด้าน Compliance
ในเชิงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด (Impact & Likelihood) รวมถึงการจัดทำ�และพัฒนาโปรแกรมการประเมินผลการ
ดำ�เนินงานด้าน Compliance ให้กับบริษัทในกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• กำ�กับดูแลและติดตามการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (CG) ของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
และหน่วยงานกำ�กับดูแลภายในประเทศ ได้แก่
• กำ�กับดูแลให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำ�ปี 2563 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เป็นไปตามประกาศ
คำ�สัง่ มาตรการตามทีท่ างราชการกำ�หนด และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ หลักการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
ต่างๆ ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำ�ปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม
100 คะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
• ทบทวนและให้แนวทางการกำ�หนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อย เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอ
ชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2564
เป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
• พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี สำ�หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 (CG Code)
ไปปรับใช้ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติ
หน้าที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report
• พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำ�กับดูแลกิจการในแบบ 56-1 One Report เพือ่ ให้
มีสาระสำ�คัญครบถ้วน สอดคล้องตามเกณฑ์ทหี่ น่วยงานกำ�กับดูแลกำ�หนด ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลประเมินตามเกณฑ์
โครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ประจำ�ปี 2563 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นที่ปี 9
• กำ�กับดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ที่ผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Channel) ให้เป็นไป
ตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน รวมทั้งติดตามข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ที่ผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ ด้านผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านชุมชน ด้านลูกค้า เป็นต้น ผ่านการนำ�เสนอรายงานเป็นประจำ�ทุกไตรมาส ตลอดจนสนับสนุน
ให้บริษัทในกลุ่มมีระบบการรับข้อร้องเรียนเป็นของตนเอง
• ส่งเสริมการนำ�หลักการบริหารองค์กรแบบบูรณาการทัง้ การกำ�กับดูแล (Governance) การบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายใน (Risk Management & Internal Control) และการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) หรือ GRC เข้ามา
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งในการกำ�กับดูแลบริษทั ในกลุม่ โดยประสานแผนการดำ�เนินงานในเรือ่ งการจัด
อบรม การสื่อความ และการติดตามประเมินผล รวมถึงการนำ�ระบบ Digitization เข้ามาช่วยจัดทำ�ฐานข้อมูล เพื่อให้การ
ประเมินความเสี่ยง การติดตาม และการแจ้งเตือนความเสี่ยง/Fraud Risk ของบริษัทฯ มีความคล่องตัว ทันต่อเหตุการณ์
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
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2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
• กำ�กับดูแลและติดตามการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย/คู่มือการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
ผ่านการนำ�เสนอรายงานอย่างสม่ำ�เสมอ
• ดูแล ติดตาม และส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ในกลุม่ ภายใต้แนวทางการ
บริหารจัดการแบบกลุ่ม GC (GC Way of Conduct) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้แนวปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
มีความสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทัง้ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละบริษทั มากขึน้
• พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีความเหมาะสมกับการนำ�ไปใช้ปฏิบัติงาน
ทั่วทั้งองค์กร
• พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านและประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชันในขัน้ ตอน
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติแผนการดำ�เนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำ�ปี 2564 ให้มีความ
ชัดเจน เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เกณฑ์โครงการแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และเกณฑ์โครงการองค์กรโปร่งใสของสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นต้น ตลอดจนสนับสนุนและติดตามความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการ CAC
ของบริษัทในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
• พิจารณาและอนุมตั แิ ผนงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี สำ�หรับปี 2564 เพือ่ กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน การติดตาม
และวัดผลการปฏิบัติงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม

3. กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อรักษาระดับความเป็นผู้นำ�ด้านความยั่งยืนของโลก
ต่อเนื่อง (Top 10 World Members in Chemical Sector by DJSI) โดยในปี 2563 ได้มุ่งเน้น 2 เป้าหมายหลัก คือ
การขับเคลื่อน Climate Strategy เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการส่งต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) สู่สังคมในวงกว้าง ภายใต้กรอบการดำ�เนินงานใน 3 กลยุทธ์หลัก คือ 1) Smart Operating สร้างธุรกิจ
รูปแบบใหม่ที่นำ�เทคโนโลยีมาใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 2) Responsible
Caring พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 3) Loop Connecting เพิ่มพลังความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ รวมทั้งเชื่อมต่อธุรกิจให้ครบวงจร
• กำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
โดยให้คำ�แนะนำ�และติดตามผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำ�เสนอรายงาน รวมทั้งกำ�หนดให้มีการประเมิน
ระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อวางแผนการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
• ส่งเสริมและให้ความสำ�คัญกับการดูแลชุมชน สังคม จังหวัดระยอง ซึง่ เป็นพืน้ ทีฐ่ านการผลิตของบริษทั ฯ ร่วมกับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ผ่านโครงการ CSR ของบริษัทฯ ในหลายรูปแบบ (Rayong Programs) เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
คาดหวังของชุมชนชาวระยอง รวมทั้งให้คำ�แนะนำ�และติดตามผลการดำ�เนินโครงการ CSR ของบริษัทฯ ผ่านการนำ�เสนอ
รายงานอย่างสม่ำ�เสมอ
• พิจารณาทบทวนการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล อาทิ DJSI
(Dow Jones Sustainability Indices) กฎบัตรองค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact) และ Carbon Disclosure
Project (CDP) รวมทัง้ ทบทวนทุกองค์ประกอบภายใต้กรอบการดำ�เนินงานด้านความยัง่ ยืน (Sustainability Framework)
ของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความท้าทายใหม่ของโลก ตลอดจนอนุมตั แิ ผนงานและตัวชีว้ ดั การปฏิบตั งิ าน
ด้านความยั่งยืน สำ�หรับการดำ�เนินการปี 2564 เพื่อรักษาระดับความเป็นผู้นำ�ด้านความยั่งยืนของโลกต่อเนื่อง
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

4. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนากรรมการ
• กำ�หนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการล่วงหน้าตลอดทั้งปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจ
จัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำ�เป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำ�เนินงานและรายงาน/ให้ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ
• ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ ให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจน
เป็นไปตามข้อกำ�หนด กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ทบทวนคุณภาพแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ (ทัง้ คณะและตนเอง) เพือ่ ให้แบบประเมิน
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและหน่วยงานกำ�กับดูแลภายในประเทศ
• รายงานการปฏิบตั หิ น้าที่ และผลประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทัง้ คณะ และการประเมินตนเอง
ประจำ�ปี 2563 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
• ติดตามดูแลให้มกี ารพัฒนากรรมการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดอี ย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และในปี 2563 ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางด้านดิจิทัลและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีแก่กรรมการ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการได้ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลให้บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำ�คัญที่สนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล
						

ในนามคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

						
       

(ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์)
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
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