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แนวทางบริหารจัดการ แบบกลุม ปตท. 2562

ฤดูใบไม�ร�วงของทุกป� ฝูงห�านนับพันบินอพยพเพื่อหนีอากาศ
อันหนาวเหน็บ สู�เป�าหมายร�วมกันที่มีระยะทางไม�ตํ่ากว�า 5,000 ไมล�
โดยไม�มีการหยุดพัก ทันทีท่ีฝูงห�านขยับป�กบินข้ึนจากหนองน้ํา 
พวกมันจะจัดรูปแบบการบินเป�นรูปตัว “V” อย�างรวดเร็ว จ�าฝูงจะบิน
นําอยู�ตรงกลาง สร�างแรงยกของอากาศผ�านการขยับป�กเป�นจังหวะของ
ห�านในฝูง ทําให�ทุกตัวได�ประโยชน�โดยไม�ต�องออกแรงมากจนเหนื่อย
และยังช�วยให�บินได�ระยะทางไกลข้ึน มีเพียงจ�าฝูงเท�าน้ันท่ีต�องคอย
ปะทะกับแรงลมตลอดเวลา เม่ือจ�าฝูงเหน่ือยและอ�อนล�า มันจะสลับ
ตัวเองไปอยู�ท�ายแถวเพ่ือออกแรงน�อยลง และห�านตัวอ่ืนจะสลับขึ้น
มานําเป�นจ�าฝูงในทันที แสดงให�เหน็ถงึการสร�างภาวะผู�นําและการร�วมกัน
รับผิดชอบเพื่อความสําเร็จ ระหว�างการบินน้ีเราจะได�ยินเสียงร�องของ
ห�านดังมาท่ัวทุกทิศทาง มันเป�นเสียงแห�งกําลังใจและการชื่นชมกัน
ในฝูงให�พยายามรักษาอัตราความเร็วในการบินเพื่อให�บรรลุสู�เป�าหมาย
ของฝูงต�อไป

การสร�างพลังที่มีเป�าหมายร�วมกัน มอบหมายผู�รับผิดชอบที่ชัดเจน
ยอมรับและหยิบยื่นความช�วยเหลือให�แก�กัน สนับสนุนชื่นชมและ
สร�างกําลังใจให�กับทีมงาน ปรับตัวเพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
เป �นบทเรียนจากฝูงห �าน เ พ่ือขับเคล่ือนทีมให �มุ �งสู � เป �าหมาย
แห�งความสําเร็จร�วมกัน



TOGETHER, 
THROUGH THE SPIRIT  
OF TEAMWORK,

TOGETHER, 
PUTTING OUR 
DIFFERENCES ASIDE,

TOGETHER, 
ACHIEVING EACH  
AND EVERY CHALLENGE.



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

 กลุ่ม ปตท. มีระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ และมีองค์ความรู้ในด้านธุรกิจ
พลังงานที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนาน จนเกิดเป็นแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.  
(PTT Group Way of Conduct) ซึง่เปน็เคร่ืองมอืในการยดึโยงให้การทำางานของกลุ่ม ปตท.  
มีกระบวนการเดียวกัน และไปในทิศทางเดียวกัน จนเกิดเป็นลมหายใจเดียวกันทั้งกลุ่ม 
ผ่านปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่

1. หลักปฏิบัติที่ดี (Principle): กลุ่ม ปตท. ดำาเนินการตามหลัก GRC ด้วยกระบวนการ 
ทีส่อดคล้องประสานเป็นหนึง่เดยีวกนั ยดึมัน่ในหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีารบรหิาร
จัดการความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง และปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่จะส่งผลให้ทัง้กลุม่ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกนัด้วยความโปร่งใส

2. ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Change): ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีนปัจจบัุนทำาให้การดำาเนนิชีวติของทกุคนบนโลก เกดิการเปลีย่นแปลงตลอด
เวลาและรวดเร็ว การเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะช่วยให้สามารถ
สร้างประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้ และสามารถตอบสนองต่อทิศทางความต้องการ 
ของตลาดและสังคมส่วนรวมได้อย่างต่อเนื่อง เป็นพลังขับเคลื่อนกลุ่ม ปตท. ให้ก้าวไป 
ข้างหน้าควบคู่กับสังคมได้อย่างมั่นคง

3. การก�าหนดแนวทางร่วมกัน (Team Choice): ร่วมกันนำาหลักปฏิบัติที่ดี (Principle) 
และความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Change) มาวิเคราะห์ และประยุกต์เป็นแนวทาง
การดำาเนินงานท่ีเป็นแบบแผนเดียวกัน เพื่อสร้างความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันและ 
ขจัดข้อขัดแย้งหรือความเห็นต่าง 

 การปฏิบัติงานตามหลัก PTT Group Way of Conduct จะทำาให้กลุ่ม ปตท. มีเอกภาพ 
ในการดำาเนินงาน ก่อให้เกิดพลังร่วม เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการแข่งขัน 
ในระดับสากลให้กับกลุ่ม ปตท. เพื่อให้กลุ่ม ปตท. เติบโตไปด้วยกันอย่างโปร่งใสและยั่งยืน
ต่อไป

PTT Group 
Way of Conduct

เป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับ 
กลุ่ม ปตท. จากการนำาไปปฏิบัติให้เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน อันนำาไปสู่การ
สร้างความร่วมมือ สร้างพลังร่วม

 และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน
ของกลุ่ม ปตท.

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของกลุ่ม ปตท.

VISION วิสัยทัศน์

“บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติช้ันนำา”

MISSION พันธกิจ
 ดำาเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงาน 
แห่งชาติ โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล ดังนี้

ต่อประเทศ
 สร้างความมั่นคงด้าน 
พลังงานในระยะยาว โดย 
การจดัหาพลงังานในปริมาณ 
ท่ีเพียงพอ มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม 
เพื่อเสริมสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

ต่อลูกค้า
 สร้างความพึงพอใจและ
ความผูกพันแก่ลูกค้า โดย
ผ่านการนำาเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพ ใน
ระดับมาตรฐานสากลด้วย
ราคาเป็นธรรม

ต่อสังคมชุมชน
 เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ที่ ดี ข อ ง
สังคม ดำาเนินธุรกิจที่มีการ
บริหารจัดการผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน
สากล และมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ 
สังคมชุมชน

ต่อคู่ค้า
 ดำาเนินธุรกิจร่วมกันบน
พ้ืนฐานของความเป็นธรรม  
มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความ 
สัมพันธ์ และความร่วมมือ 
ทีด่ ีเพือ่พฒันาศกัยภาพและ 
ประสิทธิภาพในการดำาเนิน 
ธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ต่อผู้ถือหุ้น
 ดำาเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ 
สามารถสร้างผลตอบแทน 
ที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้
เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ต่อพนักงาน
 สนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถการทำางาน
ระดับมืออาชีพอย่างต่อเน่ือง 
ให้ความมั่นใจในคุณภาพ
ชีวิตการทำางานของพนักงาน
ทัดเทียมบริษัทช้ันนำา เพ่ือ
สร้างความผูกพันต่อองค์กร

Synergy
สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

Innovation
ร่วมสร้างนวัตกรรม

Performance Excellence
ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

Responsibility for Society
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

Integrity & Ethics
ร่วมสร้างพลังความดี

Trust & Respect
ร่วมสร้างความเชื่อมั่น

S P

R T

I

I

VALUES ค่านิยม

 กลุ่ม ปตท. มีค่านิยมท่ีเรียกว่า SPIRIT โดยมีความเช่ือว่า ค่านิยม SPIRIT เป็นแนวทางใน 
การสรา้งกรอบความคิดและความเชือ่ทีจ่ะนำาไปสู่พฤตกิรรมและแนวทางปฏิบตัใิห้ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคนเป็นคนดี (Responsibility for Society, Integrity & Ethics, Trust 
& Respect) และคนเกง่ (Synergy, Performance Excellence, Innovation) ขององคก์ร 
และสังคม 
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PTT Way...วิถีแห่ง ปตท.

 วิถีแห่ง ปตท. (PTT Way) เป็นหลักการและความเช่ือท่ีกลุ่ม ปตท. มุ่งปฏิบัติตาม 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือการ “อยู่อย่างภาคภูมิ” “ทำางานเป็นทีม” “เดินหน้าอย่างมุ่งมั่น
และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม” และ “บริหารอย่างมืออาชีพ”

 ทั้งนี้ แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct)  
จะอธิบายถึงกรอบ กลไกและหลักปฏิบัติในการกำากับดูแลนโยบายและการดำาเนินงานของ
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ ผ่านการทำางานเป็นทีมและการบริหาร
จัดการแบบกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ 

วิถีแห่ง 
ปตท.

อยู่บน 
หลักการของ...

การ 
ดำาเนินงาน

Live

Govern

Operate

Lead

อยู่

ทำางาน

นำาหน้า

บริหาร

Pride
อย่าง
ภาคภูมิ

Pact
เป็นทีม

Passion
อย่างมุ่งมั่น

Practice
อย่างมือ
อาชีพ

ปลูกฝังค่านิยม  
ในชีวิตเรา

สร้างผู้นำาที่มุ่งมั่นและ
สร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม

พัฒนาการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ และรูปแบบ
การดำาเนินงาน

พัฒนาการกำากับดูแล
แบบกลุ่ม ปตท. ที่มี
ประสิทธิผล

PTT Way...วิถีแห่ง ปตท.

PTT Way...
วิถีแห่ง 
ปตท.
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PTT
GROUP 
WAY OF 
CONDUCT

วัตถุประสงค์  PTT Group Way of Conduct

เป็นเคร่ืองมือกำากับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น เพ่ือนำาไปปฏิบัติ
และผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดท้ังกลุ่ม ปตท. 
ผ่านผู้แทน ปตท. ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ  
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

เพื่อให้หน่วยงานภายใน ปตท. ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นข้อตกลง 
ถึงแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่าง ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
อันนำาไปสู่การสร้างความร่วมมือ สร้างพลังร่วม และเป็น 
สิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน

เพื่อให้มีการดำาเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร มีการ
บริหารจดัการความเสีย่ง เพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขัน และ
นำาพากลุ่ม ปตท. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยความยั่งยืน 
ควบคู่กับการสร้างความชัดเจนต่อการดำาเนินงานระหว่าง ปตท. 
และบริษัทในกลุ่ม ปตท.

01
02

03
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กรอบการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.

กรอบการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.

Governance Risk and 
Compliance
1. Corporate Governance and 

Anti-Fraud and Corruption
2. Risk Management
3. Compliance
4. Internal Control

Planning & Investment
5. Strategic Planning

Finance and Accounting
6. Finance 
7. Accounting 
8. Tax

Core Values
9. Core Values

2.1 CEO from PTT / 2.2 CEO from Others

PTT Group Strategy

Key Strategic
Positions

01

Rules and 
Regulations

02

Reporting Line 
and Performance 

Management

03

Multi-level 
Governance

04

Management 
Committee

05

Strategic Alignment (MUST DO)

1. Strategic Owner
(PTT 100% Owned)

Go
ve

rn
an

ce
 

Pr
in

cip
les

Po
lic

ies
En

ab
ler

s
Go

ve
rn

an
ce

 
Sy

st
em 3. Holding 4. Financial Investor

 (Minority Owned)
2. Strategic Director
(Majority Owned)

 Performance Excellence (SHOULD DO) 

Assurance
10. Internal Audit 

Corporate Citizenship
11. Corporate Reputation and 

Social Responsibility

Sustainability
12. Sustainability Management and  

Business Continuity Management

Protecting Value
13. Quality, Security, Safety, 

Health and Environment

Organization Development and 
Human Resources Management
14. Organization Structure 
15. Human Resource Management
16. Knowledge Management

Service Center
17. Procurement
18. Research Development and 

Technology
19. Digital
20. Insurance

(PTT Group Way of Conduct Toolkits, 
GRC  Helpdesk, Subsidiaries 
Advisory Program)

Technology Advisory Leadership
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1. การกำาหนดตำาแหน่งงานหลักในการส่งผู้บริหารและพนักงาน ปตท.  
 ไปปฏิบัติงาน (Key Strategic Positions)
 ปตท. มนีโยบายในการส่งผูบ้รหิารและพนกังานของ ปตท. ไปปฏิบัตงิานในบริษทัที ่ปตท. 

ถือหุ้น ในตำาแหน่งงานหลักที่มีความสำาคัญในเชิงกลยุทธ์ (Key Strategic Positions)  
โดยเป็นไปตามข้อกำาหนดที่ตกลงร่วมกันของกลุ่ม ปตท. หรือข้อตกลงตามเง่ือนไขทาง
ธรุกจิ (รายละเอยีดดงัตารางแสดงต�าแหน่งงานหลกัที ่ปตท. จะส่งผูบ้ริหารและพนกังาน 
ปตท. ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ในนโยบายการจัดโครงสร้างองค์กร) 

2. ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำาหนด และนโยบาย (Rules and Regulations)
 ข้อบงัคบั ระเบยีบ ข้อกำาหนด นโยบาย รวมถงึคำาสัง่ต่างๆ เป็นหนึง่ในหลกัการกำากับดแูล 

เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง การกำากับดูแลตามนโยบายของกลุ่ม ปตท. 
และการนำานโยบายการกำากับดูแลไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำาเร็จ โดยข้อบังคับ ระเบียบ 
ข้อกำาหนด นโยบาย รวมถงึคำาสั่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้แทน ปตท. ซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ในบริษัทที่ ปตท. 
ถือหุ้น นำาไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่ม ปตท. 

 ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�าหนด นโยบาย รวมถึงค�าสั่งต่างๆ เช่น

 • หลักเกณฑ์ตามระเบียบของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • ระเบยีบบรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน) ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การลงทนุและบรหิารจดัการ
งบประมาณลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. และแนวทางการกำากับดูแล
การลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พ.ศ. 2562

 • ระเบียบบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของบริษัท ปตท. 
จำากัด (มหาชน) พ.ศ. 2553

 • ระเบียบบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 

หลักการกำากับดูแล (Governance Principles)

หลักการก�ากับดูแล (Governance Principles)

 • นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.

 • หลักการบริหารจัดการกรณีมีเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดำาเนินธุรกิจของ ปตท.

 • คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจของ ปตท.

 นอกจากน้ี ยงัรวมถงึหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีก่ำาหนดบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

3. การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
 (Reporting Line and Performance Management)
 ปตท. กำาหนดให้มีการรายงานผลการดำาเนนิงานและการบรหิารผลการปฏบิตังิานเก่ียวกบั 

การบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. เป็นหนึ่งในหลักการกำากับดูแล โดยบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. ต้องรายงานความคืบหน้าการดำาเนินการตามนโยบายต่างๆ ต่อฝ่ายจัดการของ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 

 นอกจากนี้ เพื่อให้การดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ถูกขับเคลื่อน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปตท. จึงกำาหนดให้มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
ไว้อย่างชัดเจน
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Multi-level Governance
Deployment

(กํากับดูแลผ�านนโยบายการบริหารจัดการแบบกลุ�ม ปตท.)
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Reporting
(รายงานผลการดําเนินงานตามหลักการปฏิบัติในนโยบาย)

หลักการก�ากับดูแล (Governance Principles)

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาความสามารถในการก�ากับดูแล 
1. อำานาจในการควบคุมผ่านสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง (Control)
2. การส่งผู้บริหารไปปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ถือหุ้น (Oversight)
3. ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement)

4. การกำากับดูแลตามลำาดับชั้น (Multi-level Governance)
 เนือ่งด้วยกลุม่ ปตท. เป็นกลุ่มบรษิทัขนาดใหญ่ ดำาเนนิธรุกจิทีห่ลากหลาย และมคีวามซบัซ้อน 

แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
มีความชัดเจน และมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ กลุ่ม ปตท. จึงได้ออกแบบ
แนวทางการบริหารจัดการในลักษณะ การก�ากับดูแลตามล�าดับชั้น หรือ Multi-level 
Governance โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ส่งผลให้เกิด 
การปฏบิตังิานทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั และบรรลวุตัถปุระสงค์ทางธรุกิจด้วยความยัง่ยนื 
ตามเป้าหมายด้านการท�างานเป็นทีมของ “วิถีแห่ง ปตท. (PTT Way)”  

 การกำากับดูแลตามลำาดับชั้น ดำาเนินการผ่านการถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการ 
แบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) จาก ปตท. สู่บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น
ทางตรง (บริษัทลูก) และมีอำานาจในการกำากับดูแล ผ่านผู้บริหาร ปตท. ท่ีปฏิบัติงาน
เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวต้องดำาเนินการจัดทำา
แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มของตน เพื่อถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการ 
แบบกลุม่ ปตท. ไปยงับรษัิททีต่นถอืหุน้ (บรษิทัหลาน) ต่อไปตามลำาดบั โดยการพิจารณา
ถ่ายทอดลงไปนั้น ให้พิจารณาจากบริษัทที่มีความสามารถในการกำากับดูแล และ 
รายละเอียดต้องประกอบด้วย หลักการกำากับดูแล (Governance Principles)  
และนโยบายกลุ่ม Strategic Alignment เป็นอย่างน้อย เพื่อให้เกิดการดำาเนินงาน 
เป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดทั้งกลุ่ม ปตท.

 ท้ังนี้ การกำากับดูแลตามลำาดับชั้นจะดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสบผลสำาเรจ็ ต้องพจิารณาจากความสามารถในการกำากบัดแูล 3 องค์ประกอบ ได้แก่

 1. อำานาจในการควบคุมผ่านสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง (Control)
 2. การส่งผู้บริหารไปปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ถือหุ้น (Oversight) 
 3. ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement)

 นอกจากนี้ การประเมินประสิทธิผลตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.  
ได้กำาหนดให้บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น รายงานผลการปฏิบัติงานกลับขึ้นมาเป็นลำาดับชั้น 
เช่นเดยีวกนั รวมถงึจัดให้มกีารสอบทานการปฏิบติังาน (Monitoring & Review Program)  
เพื่อติดตามการดำาเนินงานตามนโยบาย และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อใช้ปรับปรุงแนวทาง
การบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

5. คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
 คณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTTGMC) รวมถึง 

คณะกรรมการตามนโยบายด้านต่างๆ ถือเป็นส่วนสำาคญัในการขับเคลือ่นการบรหิารจดัการ 
แบบกลุ่ม ปตท. ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยเป็นเวทีสำาหรับการปรึกษา 
หารือ และกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานร่วมกัน โดยกำาหนดให้มีการรายงานผล 
การดำาเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ของบริษัทในกลุ่ม ปตท.  
ต่อคณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อติดตามประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการดำาเนินงาน
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หลักการบริหารจัดการ
กรณีมีเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ หรือเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อช่ือเสียง ภาพลักษณ์ และการดำาเนินธุรกิจของ ปตท.
1. ในกรณทีีม่เีหตทุจุรติประพฤตมิชิอบ หรอืเหตกุารณ์ใดๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อชือ่เสยีง

และภาพลักษณ์การดำาเนินธุรกิจ เกิดขึ้นภายในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นหรือบริษัทใน 
กลุ่ม ปตท. ให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
ในกลุ่ม ปตท. นั้น มีหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่มที่เกิดเหตุ  
และรายงานข้อเท็จจริงเบื้องต้นมายังบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่ ปตท.  
มอบหมายโดยทันที พร้อมทั้งหารือร่วมกันเพ่ือกำาหนดแนวทางการสืบสวนหา 
ข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย การสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย การให้สิทธิในการ 
เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือการดำาเนินการอื่นๆ ท่ีจำาเป็น เพื่อให้เกิดมาตรฐาน 
เดยีวกนั รวมถงึให้บรษัิทในกลุม่ทีเ่กดิเหต ุรายงานความคบืหน้าการดำาเนนิงานทุก 30 วนั 
และรายงานสรปุผลเมือ่ดำาเนนิการทางวนัิยครบถ้วน มายงัหน่วยงานท่ี ปตท. มอบหมาย

2. จัดทำามาตรการป้องกันการเกิดเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์การดำาเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พิจารณาให้ความเห็นชอบ และถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

3. ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการไม่ประนีประนอมใดๆ ทั้งสิ้นต่อการกระทำา 
ทจุรติประพฤตมิชิอบ หรอืเหตกุารณ์ใดๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ 
การดำาเนินธุรกิจ และสนับสนุนกระบวนการแจ้งเบาะแสการกระทำาความผิดอย่าง 
เป็นรูปธรรม

4. ปตท. บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น และบริษัทในกลุ่ม ปตท. จะบริหารจัดการเหตุทุจริต
ประพฤติมิชอบ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และ 
การดำาเนินธุรกิจของ ปตท. ท่ีเกิดขึ้นภายในกลุ่ม ปตท. อย่างจริงจัง เป็นมืออาชีพ  
และจะไม่นำาข้อมูลภายในไปแสวงหาประโยชน์อื่นใด อันจะทำาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ 
ผลกระทบโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

หมายเหตุ: เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดำาเนินธุรกิจของ ปตท. เช่น ท่อนำ้ามันดิบรั่ว 
  เหตุก๊าซรั่ว ไฟไหม้โรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม/ สังคมชุมชน หรือเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ

กลุ่ม 
Performance 
Excellence

หมายเหตุ: นโยบายในกลุ่ม Strategic Alignment และ Performance Excellence อาจมีการปรับเปลี่ยนตามวิสัยทัศน์ 
  กลยุทธ์ หรือแผนการดำาเนินงานของกลุ่ม ปตท. ณ ช่วงเวลานั้น

กลุ่มนโยบาย (Policies)
 เพื่อให้การบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่ม ปตท. มีความเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ 
และความเสี่ยงของแต่ละบริษัท จึงแบ่งกลุ่มนโยบายในการบริหารจัดการออกเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี้

หลักการก�ากับดูแล (Governance Principles)

กลุ่ม 
Strategic  

Alignment

 กลุ่มของนโยบายที่ต้องการให้บริษัท 
ในกลุ่ม ปตท. ดำาเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันอันนำาไปสู่การสร้างความร่วมมือ 
ส ร้ า งพลั ง ร่ ว มและ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใ น 
การสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
ปตท. ร่วมกัน

 กลุ่มของนโยบายที่ปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำาพา 
กลุ่ม ปตท. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทาง 
ธุรกิจด้วยความยั่งยืน และการดำาเนินงาน 
ที่เป็นเลิศสู่ระดับสากล

1. 2.
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ระบบการก�ากับดูแล (Governance System)

Deployment

Policy Group

1. Strategic  
Owner  

(PTT 100% 
Owned)

2. Strategic Director (Majority Owned)

3. Holding 4. Financial Investor  
(Minority Owned)2.1 CEO from PTT 2.2 CEO from 

Others
Non-Listed Listed

Strategic Alignment

Performance Excellence

ระบบการกำากับดูแลตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

I. แนวทางการกำากับดูแลของบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT Subsidiaries  
 Deployment)
 การบรหิารจดัการแบบกลุม่ ปตท. แบ่งประเภทการกำากบับริษทัในกลุม่ ปตท. ตามสดัส่วน 

การถือหุ้นของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมถึงความสามารถในการกำากับดูแล 
โดยจำาแนกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1) Strategic Owner บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% และประกอบธุรกิจหลัก 
อย่างมีนัยสำาคัญเป็นของตนเอง

2) Strategic Director บริษัทที่ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Majority) หรือ
บริษัทที่กลุ่ม ปตท. มีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้ กลุ่ม Strategic Director สามารถ 
แบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

2.1) CEO from PTT – บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่มีผู้บริหาร 
ของ ปตท. ปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุด

2.2) CEO from Others – บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ไม่มี 
ผู้บริหารจาก ปตท. ปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุด

3) Holding บริษัทท่ีมรีายได้จากการถือหุ้นจากบรษิทัอืน่เป็นหลกั และไม่
ประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำาคัญเป็นของตนเอง

4) Financial Investor บรษัิทที ่ปตท. เปน็ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย (Minority) หรอืบรษิทัที ่ 
ปตท. มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น

ระบบการกำากับดูแล (Governance System)

ระดับการกำากับฯ คำาอธิบาย

Control (ปฏิบัติตามที่กำาหนด) บริษัทในกลุ่ม ปตท. ปฏิบัติตามนโยบายของ 
ปตท.

Directive (ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน)

บริษัทในกลุ่ม ปตท. ปฏิบัติตามนโยบาย 
ของ ปตท. โดยหากเรื่องใดไม่สามารถ 
ดำาเนินการได้ ให้ใช้หลักการ Apply & Explain 
และขอคำาปรึกษาจากผู้บริหารสูงสุดระดับ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ข้ึนไปของสายงาน 
ของ ปตท.

Consult (หารือและสรุปแนวทางร่วมกัน)

บริษัทในกลุ่ม ปตท. พิจารณาโดยใช้ 
หลักการ Apply & Explain และร่วมหารือ/  
ขอความเห็น/ ขอคำาแนะนำาจาก ปตท. ก่อน 
ดำาเนินการ

Inform (แจ้งให้ทราบ) บริษัทในกลุ่ม ปตท. แจ้งให้ ปตท. รับทราบ  
ตามวาระ หรือเมื่อ ปตท. ร้องขอ

หมายเหตุ: บริษัทแม่ที่มี Operation มีหน้าที่กำากับดูแลบริษัทลูกและบริษัทในลำาดับถัดๆ ไปที่เป็น Holding Company  
  ตาม PTT Group Way of Conduct

II. ระดับการกำากับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท.
 การกำากบัดแูลตามแนวทางการบรหิารจดัการแบบกลุม่ ปตท. คอืวธิกีารที ่ปตท. สามารถ

เพิ่มมูลค่าภายใต้นโยบาย กระบวนการ และการกระทำาที่กำาหนดไว้ในทิศทางเดียวกัน 
โดยมีระดับในการกำากับตามตารางด้านล่างนี้
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บทบาทหน้าที่ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.

 เพื่อให้แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) 
สามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ 
กลุ่ม ปตท. คาดหวัง และได้ประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจของกลุ่ม ปตท. บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วนต้องศึกษา ทำาความเข้าใจ และปฏิบัติตาม PTT Group Way of Conduct  
และมีบทบาทหน้าที่ที่สำาคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้น

• แต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำาหน้าที่แทนตน
• กำาหนดทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่ม ี

ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อบริษัท ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
• การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง

หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งต้ังผูส้อบบญัช ีและเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ

• ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการ
บริษัท

• กำากับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการท่ีดี กำาหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย กำาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำาเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร
สำาคญัเพือ่ให้บรรลวัุตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถงึการตดิตาม ประเมินผล
และดูแลการรายงานผลการดำาเนินงาน

• สร้างคณุค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยนื เพือ่นำาไปสูผ่ลลพัธ์ทีส่ามารถแข่งขันได้
และมผีลประกอบการทีด่โีดยคำานงึถงึผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกจิ
อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

• ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง (duty of care), ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty),
ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติกรรมการ และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (duty of obedience) และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส ทันเวลา (duty of disclosure)

• กำาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนตดิตามการปฏิบตัหิน้าท่ี
ตามที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.

ผู้บริหาร
สูงสุด

• บริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยต้องบริหารบริษัท
ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่าง
เคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และ
ผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

• สร้างความเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์และนโยบายของกลุ่ม ปตท. กับบริษัทให้
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ

• ปฏบิตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวัง (duty of care), ซ่ือสัตย์สุจริต
ต่อองค์กร (duty of loyalty), ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
มติกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (duty of obedience) และเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (duty of disclosure)

• ดำาเนินการด้านการกำากับดูแล การบริหารความเสีย่ง และการกำากับการปฏบิติั
ตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบองค์กร (Governance, Risk and Compliance:
GRC) และสนับสนุน ให้ความร่วมมือ ด้านการตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน
บริหาร
บริษัทใน
เครือ

• ดูแลในภาพรวมทางธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท.
• ประสานงาน ให้คำาแนะนำา และให้ความช่วยเหลือให้การดำาเนินงานตาม

แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. สำาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

หน่วยงาน
เจ้าของ
นโยบาย

• ให้คำาปรึกษาเก่ียวกับการดำาเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการแบบ
กลุ่ม ปตท. ในนโยบายที่รับผิดชอบ

• สนับสนุนและติดตามการดำาเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการแบบ
กลุ่ม ปตท. ในรายละเอียดนโยบาย

หน่วยงาน
กำากับดูแล
และ 
ส่งเสริม 
ธรรมา 
ภิบาล

• กำาหนดกรอบการดำาเนินงาน รับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแนวทาง
การบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง

• ดูแลภาพรวม สนับสนุนการติดตาม และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตาม
แนวทางการบรหิารจัดการแบบกลุม่ ปตท. อย่างสอดคล้อง เป็นระบบ และ
มาตรฐานเดียวกัน
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 ฤดูใบไม�ร�วงของทุกป� ฝูงห�านนับพันบินอพยพเพ่ือหนีอากาศ
อันหนาวเหน็บ สู�เป�าหมายร�วมกันที่มีระยะทางไม�ตํ่ากว�า 5,000 ไมล�
โดยไม�มีการหยุดพัก ทันทีท่ีฝูงห�านขยับป�กบินข้ึนจากหนองน้ํา 
พวกมันจะจัดรูปแบบการบินเป�นรูปตัว “V” อย�างรวดเร็ว จ�าฝูงจะบิน
นําอยู�ตรงกลาง สร�างแรงยกของอากาศผ�านการขยับป�กเป�นจังหวะของ
ห�านในฝูง ทําให�ทุกตัวได�ประโยชน�โดยไม�ต�องออกแรงมากจนเหนื่อย
และยังช�วยให�บินได�ระยะทางไกลข้ึน มีเพียงจ�าฝูงเท�าน้ันท่ีต�องคอย
ปะทะกับแรงลมตลอดเวลา เม่ือจ�าฝูงเหน่ือยและอ�อนล�า มันจะสลับ
ตัวเองไปอยู�ท�ายแถวเพ่ือออกแรงน�อยลง และห�านตัวอ่ืนจะสลับข้ึน
มานําเป�นจ�าฝูงในทันที แสดงให�เหน็ถงึการสร�างภาวะผู�นําและการร�วมกัน
รับผิดชอบเพื่อความสําเร็จ ระหว�างการบินน้ีเราจะได�ยินเสียงร�องของ
ห�านดังมาท่ัวทุกทิศทาง มันเป�นเสียงแห�งกําลังใจและการชื่นชมกัน
ในฝูงให�พยายามรักษาอัตราความเร็วในการบินเพ่ือให�บรรลุสู�เป�าหมาย
ของฝูงต�อไป

 การสร�างพลังที่มีเป�าหมายร�วมกัน มอบหมายผู�รับผิดชอบที่ชัดเจน
ยอมรับและหยิบย่ืนความช�วยเหลือให�แก�กัน สนับสนุนชื่นชมและ
สร�างกําลังใจให�กับทีมงาน ปรับตัวเพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
เป �นบทเรียนจากฝูงห �าน เ พ่ือขับเคล่ือนทีมให �มุ �งสู � เป �าหมาย
แห�งความสําเร็จร�วมกัน




