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TOGETHER,

THROUGH THE SPIRIT
OF TEAMWORK,

TOGETHER,

PUTTING OUR
DIFFERENCES ASIDE,

TOGETHER,

ACHIEVING EACH
AND EVERY CHALLENGE.

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

PTT Group
Way of Conduct
เป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ ให้กับ
กลุ่ม ปตท. จากการนำ�ไปปฏิบตั ิให้เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน อันนำ�ไปสู่การ
สร้างความร่วมมือ สร้างพลังร่วม
และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน
ของกลุ่ม ปตท.
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กลุ่ ม ปตท. มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ เ ป็ น เลิ ศ และมี อ งค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นธุ ร กิ จ
พลังงานที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนาน จนเกิดเป็นแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.
(PTT Group Way of Conduct) ซึง่ เป็นเครือ่ งมือในการยึดโยงให้การทำ�งานของกลุม่ ปตท.
มีกระบวนการเดียวกัน และไปในทิศทางเดียวกัน จนเกิดเป็นลมหายใจเดียวกันทั้งกลุ่ม
ผ่านปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่
1. หลักปฏิบัติที่ดี (Principle): กลุ่ม ปตท. ด�ำเนินการตามหลัก GRC ด้วยกระบวนการ
ทีส่ อดคล้องประสานเป็นหนึง่ เดียวกัน ยึดมัน่ ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง และปฏิบัติงานตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ จะส่งผลให้ทงั้ กลุม่ ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันด้วยความโปร่งใส
2. ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Change): ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในปัจจุบนั ท�ำให้การด�ำเนินชีวติ ของทุกคนบนโลก เกิดการเปลีย่ นแปลงตลอด
เวลาและรวดเร็ว การเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะช่วยให้สามารถ
สร้างประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้ และสามารถตอบสนองต่อทิศทางความต้องการ
ของตลาดและสังคมส่วนรวมได้อย่างต่อเนื่อง เป็นพลังขับเคลื่อนกลุ่ม ปตท. ให้ก้าวไป
ข้างหน้าควบคู่กับสังคมได้อย่างมั่นคง
3. การก�ำหนดแนวทางร่วมกัน (Team Choice): ร่วมกันน�ำหลักปฏิบัติที่ดี (Principle)
และความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Change) มาวิเคราะห์ และประยุกต์เป็นแนวทาง
การด�ำเนินงานที่เป็นแบบแผนเดียวกัน เพื่อสร้างความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันและ
ขจัดข้อขัดแย้งหรือความเห็นต่าง
การปฏิบัติงานตามหลัก PTT Group Way of Conduct จะทำ�ให้กลุ่ม ปตท. มีเอกภาพ
ในการดำ�เนินงาน ก่อให้เกิดพลังร่วม เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการแข่งขัน
ในระดับสากลให้กับกลุ่ม ปตท. เพื่อให้กลุ่ม ปตท. เติบโตไปด้วยกันอย่างโปร่งใสและยั่งยืน
ต่อไป

(นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
แนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. 2562
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของกลุ่ม ปตท.

VISION วิสยั ทัศน์

“บริษทั พลังงานไทยข้ามชาติชน้ั นำ�”

MISSION พันธกิจ

ดำ�เนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงาน
แห่งชาติ โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล ดังนี้
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ต่อประเทศ

ต่อสังคมชุมชน

สร้ า งความมั่ น คงด้ า น
พลั ง งานในระยะยาว โดย
การจัดหาพลังงานในปริมาณ
ที่ เ พี ย งพอ มี คุ ณ ภาพ ได้
มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการเติ บ โต
ทางเศรษฐกิจ

เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ที่ ดี ข อ ง
ดำ�เนินธุรกิจเชิงพาณิชย์
สังคม ดำ�เนินธุรกิจที่มีการ สามารถสร้ า งผลตอบแทน
บริหารจัดการผลกระทบต่อ ที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน เติบโตต่อเนือ่ งอย่างยั่งยืน
สากล และมีส่วนร่วมในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ก่
สังคมชุมชน

ต่อลูกค้า

ต่อคู่ค้า

ต่อพนักงาน

สร้างความพึงพอใจและ
ความผูกพันแก่ลูกค้า โดย
ผ่านการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพ ใน
ระดั บ มาตรฐานสากลด้ ว ย
ราคาเป็นธรรม

ดำ�เนินธุรกิจร่วมกันบน
พื้นฐานของความเป็นธรรม
มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความ
สัมพันธ์ และความร่วมมือ
ทีด่ ี เพือ่ พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดำ�เนิน
ธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ความสามารถการทำ � งาน
ระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
ให้ ค วามมั่ น ใจในคุ ณ ภาพ
ชีวติ การทำ�งานของพนักงาน
ทัดเทียมบริษัทชั้นนำ� เพื่อ
สร้างความผูกพันต่อองค์กร

VALUES ค่านิยม

กลุม่ ปตท. มีคา่ นิยมทีเ่ รียกว่า SPIRIT โดยมีความเชือ่ ว่า ค่านิยม SPIRIT เป็นแนวทางใน
การสร้างกรอบความคิดและความเชือ่ ทีจ่ ะนำ�ไปสูพ่ ฤติกรรมและแนวทางปฏิบตั ใิ ห้ผบู้ ริหาร
และพนักงานทุกคนเป็นคนดี (Responsibility for Society, Integrity & Ethics, Trust
& Respect) และคนเก่ง (Synergy, Performance Excellence, Innovation) ขององค์กร
และสังคม

ต่อผู้ถือหุ้น

S

P

I

Synergy
สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

Perfermance Excellence
ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

Innovation
ร่วมสร้างนวัตกรรม

R

I

T

Responsibility for Society
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

Integrity & Ethics
ร่วมสร้างพลังความดี

Trust & Respect
ร่วมสร้างความเชื่อมั่น

แนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. 2562
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PTT Way...วิถีแห่ง ปตท.

PTT Way…วิถีแห่ง ปตท.

PTT Way…
วิถีแห่ง
ปตท.

วิถีแห่ง ปตท. (PTT Way) เป็นหลักการและความเชื่อที่กลุ่ม ปตท. มุ่งปฏิบัติตาม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือการ “อยู่อย่างภาคภูมิ” “ทำ�งานเป็นทีม” “เดินหน้าอย่างมุ่งมั่น
และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม” และ “บริหารอย่างมืออาชีพ”
ทั้งนี้ แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct)
จะอธิบายถึงกรอบ กลไกและหลักปฏิบัติในการกำ�กับดูแลนโยบายและการดำ�เนินงานของ
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ ผ่านการทำ�งานเป็นทีมและการบริหาร
จัดการแบบกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

วิถีแห่ง
ปตท.

การ
ดำ�เนินงาน

Live
อยู่

Pride
อย่าง
ภาคภูมิ

ปลูกฝังค่านิยม
ในชีวิตเรา

Govern

Pact
เป็นทีม

พัฒนาการกำ�กับดูแล
แบบกลุ่ม ปตท. ที่มี
ประสิทธิผล

Lead

นำ�หน้า

Passion
อย่างมุ่งมั่น

สร้างผู้นำ�ที่มุ่งมั่นและ
สร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม

Operate

Practice
อย่างมือ
อาชีพ

พัฒนาการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ และรูปแบบ
การดำ�เนินงาน

ทำ�งาน

บริหาร

8

อยู่บน
หลักการของ...

แนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. 2562
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วัตถุประสงค์ PTT Group Way of Conduct

PTT
GROUP
WAY OF
CONDUCT
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01
02
03

เป็นเครื่องมือกำ�กับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น เพื่อนำ�ไปปฏิบัติ
และผลั ก ดั น ให้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ตลอดทั้ ง กลุ่ ม ปตท.
ผ่านผู้แทน ปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้หน่วยงานภายใน ปตท. ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นข้อตกลง
ถึงแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่าง ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
อั น นำ � ไปสู่ ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ สร้ า งพลั ง ร่ ว ม และเป็ น
สิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน
เพื่อให้มีการดำ�เนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร มีการ
บริหารจัดการความเสีย่ ง เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
นำ�พากลุ่ม ปตท. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยความยั่งยืน
ควบคู่กับการสร้างความชัดเจนต่อการดำ�เนินงานระหว่าง ปตท.
และบริษัทในกลุ่ม ปตท.

แนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. 2562
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กรอบการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.

กรอบการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.

Governance
Principles

PTT Group Strategy
01

02

03

04

05

Key Strategic
Positions

Rules and
Regulations

Reporting Line
and Performance
Management

Multi-level
Governance

Management
Committee

Strategic Alignment (MUST DO)

Policies

Governance Risk and
Compliance

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

Performance Excellence (SHOULD DO)

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

11. Corporate Reputation and
Social Responsibility

Core Values

Sustainability

9. Core Values

12. Sustainability Management and
Business Continuity Management

Protecting Value

Enablers Governance
System

5. Strategic Planning

12

Technology

10. Internal Audit

Corporate Citizenship

Planning & Investment

1. Strategic Owner
(PTT 100% Owned)

Assurance

13. Quality, Security, Safety,
Health and Environment

2. Strategic Director
(Majority Owned)

3. Holding

2.1 CEO from PTT / 2.2 CEO from Others

Advisory

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

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

4. Financial Investor
(Minority Owned)

Leadership
แนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. 2562
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หลักการก�ำกับดูแล (Governance Principles)

หลักการกำ�กับดูแล (Governance Principles)
1. การกำ�หนดตำ�แหน่งงานหลักในการส่งผู้บริหารและพนักงาน ปตท.
ไปปฏิบัติงาน (Key Strategic Positions)
ปตท. มีนโยบายในการส่งผูบ้ ริหารและพนักงานของ ปตท. ไปปฏิบตั งิ านในบริษทั ที่ ปตท.
ถือหุ้น ในต�ำแหน่งงานหลักที่มีความส�ำคัญในเชิงกลยุทธ์ (Key Strategic Positions)
โดยเป็นไปตามข้อก�ำหนดที่ตกลงร่วมกันของกลุ่ม ปตท. หรือข้อตกลงตามเงื่อนไขทาง
ธุรกิจ (รายละเอียดดังตารางแสดงต�ำแหน่งงานหลักที่ ปตท. จะส่งผูบ้ ริหารและพนักงาน
ปตท. ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ในนโยบายการจัดโครงสร้างองค์กร)

2. ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำ�หนด และนโยบาย (Rules and Regulations)
ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�ำหนด นโยบาย รวมถึงค�ำสัง่ ต่าง ๆ เป็นหนึง่ ในหลักการก�ำกับดูแล
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง การก�ำกับดูแลตามนโยบายของกลุ่ม ปตท.
และการน�ำนโยบายการก�ำกับดูแลไปปฏิบัติให้บรรลุผลส�ำเร็จ โดยข้อบังคับ ระเบียบ
ข้อก�ำหนด นโยบาย รวมถึงค�ำสัง่ ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิง่ ทีผ่ ้แู ทน ปตท. ซึง่ ได้รบั มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ในบริษัทที่ ปตท.
ถือหุ้น น�ำไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่ม ปตท.
ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�ำหนด นโยบาย รวมถึงค�ำสั่งต่างๆ เช่น
• หลักเกณฑ์ตามระเบียบของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ระเบียบบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุนและบริหารจัดการ
งบประมาณลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. และแนวทางการก�ำกับดูแล
การลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พ.ศ. 2562
• ระเบียบบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของบริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2553
• ระเบียบบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544
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•
•

นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.
หลักการบริหารจัดการกรณีมีเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการด�ำเนินธุรกิจของ ปตท.
• คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจของ ปตท.
นอกจากนี้ ยังรวมถึงหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก่ �ำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม ปตท.

3. การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Reporting Line and Performance Management)
ปตท. ก�ำหนดให้มกี ารรายงานผลการด�ำเนินงานและการบริหารผลการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. เป็นหนึ่งในหลักการก�ำกับดูแล โดยบริษัทในกลุ่ม
ปตท. ต้องรายงานความคืบหน้าการด�ำเนินการตามนโยบายต่างๆ ต่อฝ่ายจัดการของ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ถูกขับเคลื่อน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปตท. จึงก�ำหนดให้มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ไว้อย่างชัดเจน

แนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. 2562

15

หลักการก�ำกับดูแล (Governance Principles)

4. การกำ�กับดูแลตามลำ�ดับชั้น (Multi-level Governance)
เนือ่ งด้วยกลุม่ ปตท. เป็นกลุม่ บริษทั ขนาดใหญ่ ด�ำเนินธุรกิจทีห่ ลากหลาย และมีความซับซ้อน
แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มีความชัดเจน และมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ กลุ่ม ปตท. จึงได้ออกแบบ
แนวทางการบริหารจัดการในลักษณะ การก�ำกับดูแลตามล�ำดับชั้น หรือ Multi-level
Governance โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ส่งผลให้เกิด
การปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยความยัง่ ยืน
ตามเป้าหมายด้านการท�ำงานเป็นทีมของ “วิถีแห่ง ปตท. (PTT Way)”
การก�ำกับดูแลตามล�ำดับชั้น ด�ำเนินการผ่านการถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการ
แบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) จาก ปตท. สู่บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น
ทางตรง (บริษัทลูก) และมีอ�ำนาจในการก�ำกับดูแล ผ่านผู้บริหาร ปตท. ที่ปฏิบัติงาน
เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวต้องด�ำเนินการจัดท�ำ
แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มของตน เพื่อถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการ
แบบกลุม่ ปตท. ไปยังบริษทั ทีต่ นถือหุน้ (บริษทั หลาน) ต่อไปตามล�ำดับ โดยการพิจารณา
ถ่ายทอดลงไปนั้น ให้พิจารณาจากบริษัทที่มีความสามารถในการก�ำกับดูแล และ
รายละเอียดต้องประกอบด้วย หลักการก�ำกับดูแล (Governance Principles)
และนโยบายกลุ่ม Strategic Alignment เป็นอย่างน้อย เพื่อให้เกิดการด�ำเนินงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดทั้งกลุ่ม ปตท.
ทั้ ง นี้ การก�ำกั บ ดู แ ลตามล�ำดั บ ชั้ น จะด�ำเนิ น การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสบผลส�ำเร็จ ต้องพิจารณาจากความสามารถในการก�ำกับดูแล 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1. อ�ำนาจในการควบคุมผ่านสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง (Control)
2. การส่งผู้บริหารไปปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ถือหุ้น (Oversight)
3. ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement)
นอกจากนี้ การประเมินประสิทธิผลตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.
ได้ก�ำหนดให้บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น รายงานผลการปฏิบัติงานกลับขึ้นมาเป็นล�ำดับชั้น
เช่นเดียวกัน รวมถึงจัดให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั งิ าน (Monitoring & Review Program)
เพื่อติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อใช้ปรับปรุงแนวทาง
การบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
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Multi-level Governance
Deployment

(กํากับดูแลผานนโยบายการบริหารจัดการแบบกลุม ปตท.)
PTT Group
Way of Conduct
Strategic Alignment
Performance Excellence

Subsidiary’s Group
Way of Conduct
Control
&
Oversight

Monitoring
&
Review

Strategic Alignment
Performance Excellence

Subsidiary’s Group
Way of Conduct
Control
&
Oversight

Strategic Alignment
Performance Excellence

Monitoring
&
Review

1st tier
Subsidiaries
Control

Control
&
Oversight

Monitoring
&
Review

2nd tier
Subsidiaries
Control

3rd tier…
Subsidiaries
Control

Strategic Alignment

Strategic Alignment

Strategic Alignment

Report WOC
Performance/ Results

Report WOC
Performance/ Results

Report WOC
Performance/ Results

Reporting

(รายงานผลการดําเนินงานตามหลักการปฏิบัติในนโยบาย)

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาความสามารถในการกำ�กับดูแล
1. อำ�นาจในการควบคุมผ่านสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง (Control)
2. การส่งผู้บริหารไปปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ถือหุ้น (Oversight)
3. ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement)

5. คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
คณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTTGMC) รวมถึง
คณะกรรมการตามนโยบายด้านต่างๆ ถือเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการบริหารจัดการ
แบบกลุ่ม ปตท. ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยเป็นเวทีส�ำหรับการปรึกษา
หารือ และก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานร่วมกัน โดยก�ำหนดให้มีการรายงานผล
การด�ำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ของบริษัทในกลุ่ม ปตท.
ต่อคณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อติดตามประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด�ำเนินงาน

แนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. 2562
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หลั
ก
การบริ
ห
ารจั
ด
การ
กรณีมเี หตุทจุ ริตประพฤติมชิ อบ หรือเหตุการณ์ใดๆ ทีอ่ าจส่งผล
กระทบต่อชือ่ เสียง ภาพลักษณ์ และการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.

1. ในกรณีทมี่ เี หตุทจุ ริตประพฤติมชิ อบ หรือเหตุการณ์ใดๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียง
และภาพลักษณ์การด�ำเนินธุรกิจ เกิดขึ้นภายในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นหรือบริษัทใน
กลุ่ม ปตท. ให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
ในกลุ่ม ปตท. นั้น มีหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่มที่เกิดเหตุ
และรายงานข้อเท็จจริงเบื้องต้นมายังบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่ ปตท.
มอบหมายโดยทันที พร้อมทั้งหารือร่วมกันเพื่อก�ำหนดแนวทางการสืบสวนหา
ข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย การสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย การให้สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือการด�ำเนินการอื่นๆ ที่จ�ำเป็น เพื่อให้เกิดมาตรฐาน
เดียวกัน รวมถึงให้บริษทั ในกลุม่ ทีเ่ กิดเหตุ รายงานความคืบหน้าการด�ำเนินงานทุก 30 วัน
และรายงานสรุปผลเมือ่ ด�ำเนินการทางวินยั ครบถ้วน มายังหน่วยงานที่ ปตท. มอบหมาย
2. จัดท�ำมาตรการป้องกันการเกิดเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์การด�ำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พิจารณาให้ความเห็นชอบ และถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
3. ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการไม่ประนีประนอมใดๆ ทั้งสิ้นต่อการกระท�ำ
ทุจริตประพฤติมชิ อบ หรือเหตุการณ์ใดๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียงและภาพลักษณ์
การด�ำเนินธุรกิจ และสนับสนุนกระบวนการแจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิดอย่าง
เป็นรูปธรรม
4. ปตท. บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น และบริษัทในกลุ่ม ปตท. จะบริหารจัดการเหตุทุจริต
ประพฤติมิชอบ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และ
การด�ำเนินธุรกิจของ ปตท. ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ปตท. อย่างจริงจัง เป็นมืออาชีพ
และจะไม่น�ำข้อมูลภายในไปแสวงหาประโยชน์อื่นใด อันจะท�ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ผลกระทบโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กลุ่มนโยบาย (Policies)
เพื่อให้การบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่ม ปตท. มีความเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจ
และความเสี่ยงของแต่ละบริษัท จึงแบ่งกลุ่มนโยบายในการบริหารจัดการออกเป็น 2 กลุ่ม
ดังนี้

1.

2.

กลุ่ม
Strategic
Alignment

กลุ่ม
Performance
Excellence

กลุ่ ม ของนโยบายที่ ต้ อ งการให้ บ ริ ษั ท
ในกลุ่ ม ปตท. ดำ � เนิ น การไปในทิ ศ ทาง
เดียวกันอันนำ�ไปสู่การสร้างความร่วมมือ
ส ร้ า ง พ ลั ง ร่ ว ม แ ล ะ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น
การสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
ปตท. ร่วมกัน

กลุ่ ม ของนโยบายที่ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำ�พา
กลุ่ ม ปตท. ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท าง
ธุรกิจด้วยความยั่งยืน และการดำ�เนินงาน
ที่เป็นเลิศสู่ระดับสากล

หมายเหตุ: นโยบายในกลุ่ม Strategic Alignment และ Performance Excellence อาจมีการปรับเปลี่ยนตามวิสัยทัศน์
		 กลยุทธ์ หรือแผนการด�ำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ณ ช่วงเวลานั้น

หมายเหตุ: เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการด�ำเนินธุรกิจของ ปตท. เช่น ท่อน�้ำมันดิบรั่ว
		 เหตุก๊าซรั่ว ไฟไหม้โรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม/ สังคมชุมชน หรือเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ
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ระบบการก�ำกับดูแล (Governance System)

ระบบการกำ�กับดูแล (Governance System)
ระบบการกำ�กับดูแลตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุม่ ปตท. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

I. แนวทางการกำ�กับดูแลของบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT Subsidiaries
Deployment)
การบริหารจัดการแบบกลุม่ ปตท. แบ่งประเภทการก�ำกับบริษทั ในกลุม่ ปตท. ตามสัดส่วน
การถือหุ้นของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมถึงความสามารถในการก�ำกับดูแล
โดยจ�ำแนกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% และประกอบธุรกิจหลัก
อย่างมีนัยสำ�คัญเป็นของตนเอง
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
บริษทั ทีม่ รี ายได้จากการถือหุน้ จากบริษทั อืน่ เป็นหลัก และไม่
1) Strategic Owner

ประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำ�คัญเป็นของตนเอง
4) Financial Investor บริษทั ที่ ปตท. เป็นผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (Minority) หรือบริษทั ที่
ปตท. มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น

II. ระดับการกำ�กับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท.
การก�ำกับดูแลตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุม่ ปตท. คือวิธกี ารที่ ปตท. สามารถ
เพิ่มมูลค่าภายใต้นโยบาย กระบวนการ และการกระท�ำที่ก�ำหนดไว้ในทิศทางเดียวกัน
โดยมีระดับในการก�ำกับตามตารางด้านล่างนี้
Deployment
Policy Group

1. Strategic
Owner
(PTT 100%
Owned)

2. Strategic Director (Majority Owned)
2.1 CEO from PTT
Non-Listed

Listed

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

Strategic Alignment
Performance Excellence

ระดับการกำ�กับฯ

Control (ปฏิบัติตามที่กำ�หนด)

Directive (ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน)

Consult (หารือและสรุปแนวทางร่วมกัน)
Inform (แจ้งให้ทราบ)

คำ�อธิบาย
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ปฏิบัติตามนโยบายของ
ปตท.
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ปฏิบัติตามนโยบาย
ของ ปตท. โดยหากเรื่องใดไม่สามารถ
ดำ�เนินการได้ ให้ใช้หลักการ Apply & Explain
และขอคำ�ปรึกษาจากผู้บริหารสูงสุดระดับ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไปของสายงาน
ของ ปตท.
บริษัทในกลุ่ม ปตท. พิจารณาโดยใช้
หลักการ Apply & Explain และร่วมหารือ/
ขอความเห็น/ ขอคำ�แนะนำ�จาก ปตท. ก่อน
ดำ�เนินการ
บริษัทในกลุ่ม ปตท. แจ้งให้ ปตท. รับทราบ
ตามวาระ หรือเมื่อ ปตท. ร้องขอ

หมายเหตุ: บริษัทแม่ที่มี Operation มีหน้าที่ก�ำกับดูแลบริษัทลูกและบริษัทในล�ำดับถัดๆ ไปที่เป็น Holding Company
		 ตาม PTT Group Way of Conduct
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© 2562 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์

ห้ามมิให้ผใู้ ดท�ำซ�ำ 
้ น�ำออกแสดง ดัดแปลง หรือเผยแพร่หนังสือเล่มนี้ ไม่วา่ ส่วนหนึง่ ส่วนใด
หรือทัง้ หมด ไม่วา่ ในรูปแบบหรือโดยวิธกี ารใดๆ ทัง้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางกลไก การท�ำ
ส� ำ เนาการบั น ทึ ก หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใด โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจาก
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) หากต้องการขออนุญาตกรุณาติดต่อ ฝ่ายก�ำกับดูแลและ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

จัดทำ�โดย ฝ่ายกำ�กับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ฤดู ใ บไม ร  ว งของทุ ก ป ฝู ง ห า นนั บ พั น บิ น อพยพเพื่ อ หนี อ ากาศ
อันหนาวเหน็บ สูเปาหมายรวมกันที่มีระยะทางไมตํ่ากวา 5,000 ไมล
โดยไม มี ก ารหยุ ด พั ก ทั น ที ท่ี ฝู ง ห า นขยั บ ป ก บิ น ขึ้ น จากหนองนํ้ า
พวกมันจะจัดรูปแบบการบินเปนรูปตัว “V” อยางรวดเร็ว จาฝูงจะบิน
นําอยูตรงกลาง สรางแรงยกของอากาศผานการขยับปกเปนจังหวะของ
หานในฝูง ทําใหทุกตัวไดประโยชนโดยไมตองออกแรงมากจนเหนื่อย
และยังชวยใหบินไดระยะทางไกลขึ้น มีเพียงจาฝูงเทานั้นที่ตองคอย
ปะทะกับแรงลมตลอดเวลา เมื่อจาฝูงเหนื่อยและออนลา มันจะสลับ
ตัวเองไปอยูทายแถวเพื่อออกแรงนอยลง และหานตัวอื่นจะสลับขึ้น
มานําเปนจาฝูงในทันที แสดงใหเห็นถึงการสรางภาวะผูน าํ และการรวมกัน
รับผิดชอบเพื่อความสําเร็จ ระหวางการบินนี้เราจะไดยินเสียงรองของ
หานดังมาทั่วทุกทิศทาง มันเปนเสียงแหงกําลังใจและการชื่นชมกัน
ในฝูงใหพยายามรักษาอัตราความเร็วในการบินเพื่อใหบรรลุสูเปาหมาย
ของฝูงตอไป
การสรางพลังที่มีเปาหมายรวมกัน มอบหมายผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
ยอมรั บ และหยิ บ ยื่ น ความช ว ยเหลื อ ให แ ก กั น สนั บ สนุ น ชื่ น ชมและ
สรางกําลังใจใหกับทีมงาน ปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เป น บทเรี ย นจากฝู ง ห า น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นที ม ให มุ  ง สู  เ ป า หมาย
แหงความสําเร็จรวมกัน

