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	 ปตท.	 ได้ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 เพื่อให้คณะกรรมการ	 
ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	 เพื่อส่งเสริมให้	 ปตท.	 
เป็นบริษทัทีม่ปีระสทิธิภาพในการด�าเนนิธรุกจิ	มกีารก�ากบัดแูลกจิการและการบรหิารจดัการ 
ที่เป็นเลิศ	มีคุณธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	มีความโปร่งใส	และตรวจสอบได้		

	 นบัตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม	2546	ปตท.	ได้ประกาศหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดขีอง	ปตท.	
และจัดท�าเป็นคู่มือ	โดยคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของ	ปตท.	ทุกคนได้รับทราบ	 
และน�ามาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานเสมือนเป็นวินัยอย่างหนึ่ง	 ซ่ึงได้รับการยอมรับจาก 
ทุกฝ่ายด้วยดีตลอดมา	บัดนี้	คณะกรรมการ	ปตท.	เห็นสมควรให้มีการพิจารณาทบทวนและ
ปรบัปรงุสาระส�าคญัในคู่มือดังกล่าวให้ทนัสมัย	และมคีวามเป็นสากลมากขึน้	โดยประกอบด้วย 
นโยบาย	หลักการ	มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ	และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ	ของ	
ปตท.	เพือ่พฒันาและยกระดับระบบการก�ากับดูแลกจิการท่ีดขีอง	ปตท.	ให้มปีระสทิธภิาพอย่าง 
ต่อเนือ่ง	และเป็นการสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่	ตลอดจนน�าไปสูก่ารเตบิโต
อย่างยั่งยืนขององค์กร	

	 เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระส�าคัญในคู่มือฉบับปรับปรุง	 
ครั้งที่	4	เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของ	ปตท.	ท�าความเข้าใจ	
ลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลักปฏิบัติเพื่อธ�ารงไว้ซึ่งการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	 
ปตท.	ต่อไป

(นายปิยสวสัดิ	์	อมัระนนัทน์)
ประธานกรรมการ 

บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)
เมษายน		2560

(พลเอกฉตัรเฉลมิ		เฉลิมสขุ) 
ประธานกรรมการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)

เมษายน		2560

(นายเทวินทร์		วงศ์วานิช) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บรษัิท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)

เมษายน		2560

ประกาศ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

ประกาศ 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ ปตท. มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ ปตท.  
เป็นองค์กรทีม่ปีระสทิธิภาพในการด�าเนนิธรุกิจ การก�ากับดูแล
กิจการและการบรหิารจดัการท่ีดีเลิศ  โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ 
ที่ดีให้แก่ผู ้ถือหุ ้น และค�านึงถึงผู ้ท่ีมีส่วนได้เสียโดยรวม  
มีคุณธรรมในการด�าเนนิธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้  
จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ ดี  
เพ่ือให้คณะกรรมการ ปตท. ผูบ้รหิารและพนกังาน ยดึถอืเป็น 
แนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

นโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.
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นโยบายการก�กบัดแูลกจิำการทีด่ขีอง ปตท.

03

04
05

06
คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตัง้

คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึน้ตาม

ความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณา 

กล่ันกรองงานท่ีมีความส�าคัญ 

อย่างรอบคอบ

คณะกรรมการ ปตท. ผู ้บ ริหาร  

และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะน�าเอา

หลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการ

ท่ีดีของ ปตท. ท้ัง 6 ประการ คือ  

Accountability, Responsibility,  

Equitable Treatment, Transparency, 

Vision to Create Long-term Value  

และ Ethics มาใช้ในการด�าเนินงาน  

มโีครงสร้างการบริหารทีมี่ความสมัพันธ์

กันระหว ่างคณะกรรมการ ปตท.  

ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 

คณะกรรมการ ปตท. จะต้องเป็นผู้น�า 

ในเร่ืองจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการ

ปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับดูแล

กิจการท่ีดีของ ปตท. และสอดส่อง 

ดูแลเ ร่ืองการจัดการแก ้ ไขป ัญหา 

ค ว า ม ขั ด แ ย ้ ง ท า ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์  

และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทส�าคัญ 

ในการก�าหนดวิสัยทัศน ์  กลยุทธ ์

น โ ย บ า ย   แ ล ะ แ ผ น ง า น ท่ี ส� า คั ญ 

ของ ปตท. โดยจะต ้องพิจารณา 

ถึ ง ป ั จ จั ย เ สี่ ย ง แ ล ะ ว า ง แ น ว ท า ง 

การบริหารจัดการท่ีมีความเหมาะสม  

รวมทั้งต้องด�าเนินการเพ่ือให้มั่นใจ 

ว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน  

และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มี 

การประเมินผลตนเองรายปี เพ่ือใช้เป็น 

กรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการฯ 

01

02
คณะกรรมการ ปตท. จะปฏบิติัหน้าที ่

ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ 

มคีวามเป็นอสิระและมีการจัดแบ่ง

บทบาทหน้าท่ีระหว่างประธาน

กรรมการกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ออกจาก

กนัอย่างชัดเจน
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นโยบายการก�กบัดแูลกจิำการทีด่ขีอง ปตท.

คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัด 

ให ้ มีการเป ิด เผยสารสนเทศ  

ของ ปตท. ทั้งในเรื่องทางการเงิน 

และ ท่ี ไม ่ ใช ่ เ ร่ืองทางการเ งิน 

อย่างเพียงพอ เช่ือถือได้และ 

ทัน เวลา เ พ่ือ ให ้ผู ้ ถือหุ ้ นและ 

ผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. ได้รับ 

สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน  

ร ว ม ท้ั ง จั ด ใ ห ้ มี ห น ่ ว ย ง า น 

ประชาสัมพันธ์และหน่วยงาน 

นักลงทุนสมัพันธ์ เพ่ือรบัผิดชอบ

การให ้ข ้อมูลแก ่นักลงทุนและ

ประชาชนทั่วไป

07

08

09
คณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้พิจารณา 

ก�าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม  

และจรรยาบรรณของ ปตท. เพ่ือให้ 

คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงาน  

รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทาง

ในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ ไปกับ 

ข้อบังคับและระเบียบของ ปตท.  

คณะกรรมการ  ปตท.  ต ้อง ให  ้

ผูถื้อหุน้ ปตท. ได้รับการปฏิบัติอย่าง

เท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศ และมีช่องทางท่ีเหมาะสม 

ในการสื่อสารกับ ปตท.

10
คณะกรรมการ ปตท. ต ้องจัดให ้ 

มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามา 

รับผิดชอบในต�าแหน่งบริหารท่ีส�าคัญ 

ทกุระดบัอย่างเหมาะสม และมกีระบวนการ 

สรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

11
คณะกรรมการ ปตท. ต้องจดัให้มรีะบบ

ท่ีสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้

มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและ

ให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติ

ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชัน
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มาตรฐานทางจำริยธรรมของ ปตท.

มาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของ ปตท.

เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดขีอง	ปตท.	และ 
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งบัญญัติให้มีการจัดท�าประมวลจริยธรรมเพื่อก�าหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ปตท.	 จึงก�าหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมโดยให้คณะกรรมการ	 ปตท.	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 
และลูกจ้างยึดถือปฏิบัติเป็นค่านิยมร่วมขององค์กร	 ควบคู่ไปกับ 
ข้อบังคับและระเบียบของ	 ปตท.	 เพื่อให ้การบริหารและ 
การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส	ชัดเจน	 เป็นธรรม	มีประสิทธิภาพ	 
ผดงุเกยีรตแิละศกัดิศ์รคีวรแก่ความเชือ่มัน่และไว้วางใจของลกูค้า
และประชาชนโดยทั่วไป	ดังนี้



03
ต้องยดึถอืประโยชน์ของ
ประเทศชาต ิเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน  
และไม่มีผลประโยชน์ 

ทับซ้อน

02
ต้องมีจิตส�นึกที่ดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต 
และรับผิดชอบ

01
ต้องยึดมั่นในคุณธรรม 

และจริยธรรม

04
ต้องยืนหยัดท�ใน 

สิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย

ต้องให้บริการประชาชน 
ด้วยความรวดเร็ว  

มอีธัยาศยั  
และไม่เลือกปฏิบัติ

05 06
ต้องให้ข้อมลูข่าวสาร

แก่ประชาชน
อย่างครบถ้วนและ

ไม่บดิเบอืนข้อเท็จจริง

08
ต้องยึดมั่นใน 

ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข

09
ต้องยึดมั่นใน 

หลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร

07
ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ของงาน รักษามาตรฐาน  
มีคุณภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้
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บททั่วไป

01



ปตท. เป็นองค์กรชั้นน�ำซึ่งมีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพื่อให้กำรด�ำเนินกำร 

ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  

สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน 

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักปฏิบัติสำกล  

และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ปตท. จึงจัดให้มี 

คู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำงจริยธรรม 

 และจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมกำร  

ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของ ปตท. 

 ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน รวมทัง้ให้ควำมส�ำคญั 

กับกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยของประเทศท่ีเข้ำไปลงทุน  

ตลอดจนกำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี  

และวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่นนั้นๆ



บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นน�า

วิสัยทัศน์

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว	 
โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ	 
มีคุณภาพ	ได้มาตรฐาน	และราคาเป็นธรรม	 

เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ต่อประเทศ

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม	ด�าเนินธุรกิจ 
ที่มีการบริหารจัดการผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล	 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที่ดีแก่สังคมชุมชน

ต่อสังคม	
ชมุชน

ด�าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์	สามารถสร้าง 
ผลตอบแทนที่ดี	และมีการขยายธุรกิจ

ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ต่อผู้ถอืหุ้น

สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า 
	โดยผ่านการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ 

ที่มีคุณภาพ	ในระดับมาตรฐานสากล	 
ด้วยราคาเป็นธรรม

ต่อลูกค้า

ต่อคูค้่า
ต่อพนกังาน

ด�าเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของ 
ความเป็นธรรม	มุ่งสร้างความไว้วางใจ 

	ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี	 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ 
ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการท�างาน 

ระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง	ให้ความมั่นใจ 
ในคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานทัดเทียม

บริษัทชั้นน�า	เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

พันธกิจ
ด�าเนินธรุกจิด้านพลังงาน 

และปิโตรเคมีอย่างครบวงจร

ในฐานะเป็นบริษทัพลังงานแห่งชาต ิ

 โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วน 

ได้เสียอย่างสมดุลดังต่อไปนี้





ค่านิยมองค์กรของ ปตท.

&
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หลักปฏิบัติและกลไก
เก่ียวกับคูม่อืการก�ากบัดูแลกจิการท่ีด ีมาตรฐานทางจรยิธรรม 
และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของ ปตท.

บททั่วไป

บุคลากรของ	 ปตท.	 ทุกคนต้องศึกษา
หลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีมาตรฐาน
ทางจรยิธรรม	และจรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจของ	 ปตท.	 โดยละเอียด
ถี่ถ้วน	 และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	
ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน	 ผู้ละเว้น
ย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัย
ตามความเหมาะสม	 อาจถึงขั้นลงโทษ
ให้ไล่ออก	 และอาจถูกด�าเนินคดีตาม 
กฎหมายในกรณีที่การกระท�านั้น 
ผดิกฎหมาย	โดยให้เป็นไปตามระเบยีบ	
และข้อก�าหนดของ	ปตท.	 ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล	

ทั้งนี้	 ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นในทุก
หน่วยงานมหีน้าท่รีบัผดิชอบก�ากบัดแูล 
และสนับสนุนส ่งเสริมให ้พนักงาน 
ในบงัคับบญัชา	ปฏบิติัตามคูม่อืการก�ากบั 
ดูแลกิจการที่ดี	มาตรฐานทางจริยธรรม	 
และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
ของ	ปตท.	อย่างทั่วถึง

ในกรณีที่ มี ก ารฝ่าฝ ื นหรื อละ เว ้ น 
การปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้	 ให้วินิจฉัย 
ตามลักษณะของการฝ่าฝืน	 ความจงใจ
หรอืเจตนา	การหลกีเลีย่งจรยิธรรมหรอื 
ความส�าคัญผดิ	มลูเหตุจงูใจ	ความส�าคญั 
และระดับต�าแหน่งหน้าท่ีของผู้ฝ่าฝืน	
ประวั ติและความประพฤติในอดีต 	
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี	ผลร้ายอันเกิด 
จากการฝ ่าฝ ืนหรือเหตุอื่นอันควร 
จะน�ามาประกอบการพิจารณา
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บททั่วไป

บุคลากรของ ปตท. 
ทีต้่องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ 
เช ่น  วิ ศวกร  นั ก บัญชี  แพทย ์ 
เภสัชกร ทนายความ ต้องปฏิบัติ
หน ้ าที่ ตาม ท่ีประมวลจริยธรรม
ในการประกอบวิ ชาชีพของตน 
อย่างเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท.

บุคลากรของ ปตท.  
ต้องพึงระลึกเสมอว่า 
เราไม ่อาจก�าหนดทุกพฤติกรรม  
ทุกเหตุการณ์ และทุกสถานการณ์ 
ทั้ งหมดไว ้ เป ็นแนวทางปฏิบัติ ใน 
จรรยาบรรณธุ รกิ จของ  ปตท .  
หากบคุลากรของ ปตท. ประสบปัญหา
ในการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงาน 
ที่มิได้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ 
ของ ปตท. ให้ตั้งค�าถามเกี่ยวกับ 
การกระท�านั้นกับตนเองดังต่อไปนี้
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• การกระท�านั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
หากขัดต่อกฎหมาย ให้ยุติ

• การกระท�านั้นขัดต่อนโยบายของ ปตท. หรือไม่  
หากขัดต่อนโยบาย ให้ยุติ

• การกระท�านั้นขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมของ ปตท. หรือไม่
หากขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรม ให้ยุติ

• การกระท�านั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. หรือไม่  
หากส่งผลเสีย ให้ยุติ

• การกระท�านั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ ปตท. หรือไม่ 
หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ให้ยุติ

• การกระท�านั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่  
หากก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี ให้ยุติ

กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนนั้นถูกต้องหรือไม่  
ควรหารือผู ้ร ่วมงาน ปรึกษาผู ้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น หรือกรรมการ 
แล้วแต่กรณี 

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าในขั้นต้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือสอบถาม
ได้ที่ฝ่ายก�ากับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล

บททั่วไป



19คู่มือการก�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด�เนินธุรกิจ บริษัท ปตท. จ�กัด (มหาชน)

นโยบาย 
การร้องเรียน

ปตท.	 คาดหมายว่า	 บุคลากรของ	 ปตท.	 จะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีดี่	มาตรฐานทางจรยิธรรม	และจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิของ	ปตท.	
โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัยหรือข้องใจเก่ียวกับมาตรฐานทางจริยธรรม 
และจรรยาบรรณธุรกิจของ	 ปตท.	 รวมท้ังเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนร้องเรียนเม่ือพบ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	 หรือขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรม	 และจรรยาบรรณธุรกิจ 
ของ	ปตท.	หรอืสอบถามข้อข้องใจได้ที	่ฝ่ายก�ากับดแูละส่งเสรมิธรรมาภิบาล	ส�านกัตรวจสอบ
ภายใน		หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กร

ปตท.	ให้ค�าม่ันสญัญาว่าจะรบัฟังทกุข้อร้องเรยีนอย่างเสมอภาค	โปร่งใส	และเอาใจใส่	รวมทัง้ 
ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	 ก�าหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม	 ช่ือของผู้ร้องเรียน 
จะถูกปิดเป็นความลับ	 ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง	 ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง	 ท้ังในระหว่าง 
การสอบสวน	และภายหลังการสอบสวน

ช่องทางการร้องเรียนด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ
หากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณ 

สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนไปยังช่องทางต่อไปนี้

• จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ GRChelpdesk@pttplc.com

• จดหมายธรรมดา ฝ่ายก�ากับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร  
กรงุเทพฯ 10900

บททั่วไป
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การก�ากับดูแล 
กิจการที่ดีของ ปตท.

02
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นิยาม
และความหมาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการ 
ภายในองค์กรเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน 
และผู้ถือหุ ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญในการสร้างประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่ผู ้ถือหุ ้น  
โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม 

การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวต้องสะท้อนหลักการส�าคัญดังต่อไปนี้

Equitable Treatment

Responsibility

Accountability

Transparency

Vision to Create  
Long-term Value

Ethics

ความรับผิดชอบ 
ต่อการตัดสินใจและ 

การกระท�าของตนเอง 
สามารถชี้แจงและอธิบาย

การตัดสินใจนั้นได้
ความรับผิดชอบ 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ การปฏิบัติต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียมกัน  
มีความเป็นธรรม 
และมีค�าอธิบายได้

ความโปร่งใส
ในการด�าเนินงาน

ที่สามารถตรวจสอบได้ 
และมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส

แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

การมีวิสัยทัศน์
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้แก่องค์กรในระยะยาว
การมีจริยธรรม

และจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจ
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ความส�าคัญ 
ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1. เสรมิสร้างระบบบริหารจดัการทีด่ ีโปร่งใส และมมีาตรฐานชดัเจน เป็นสากล ซึง่จะช่วย 
 ให้ ปตท. มศัีกยภาพในการแข่งขนั ป้องกนัและขจัดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ 

 2. สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสนับสนุนให้มี 
  การสือ่สารระหว่าง ปตท. และผูม้ส่ีวนได้เสยี และมส่ีวนในการเพิม่มลูค่าหุน้ ปตท. 

  3. เป็นเครือ่งมอืในการวดัผลการด�าเนนิงานของ ปตท. และตรวจสอบการท�างาน 
   ต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   4. สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร  
    ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมท้ังเป็นการสร้างพันธะผูกพันเพื่อให ้
    ฝ่ายบริหารใช้อ�านาจภายในขอบเขตที่ก�าหนด
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แนวปฏิบัติที่ดี
ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีอง ปตท.

1.1 ปตท. ต้องไม่กระท�าการใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการจ�ากดัสทิธใินการเข้าถงึสารสนเทศ 
ของ ปตท. อาทิ ผู้ถือหุ้นต้องได้รับข้อมูล ขั้นตอนระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ ผู้ถือหุ้นต้องมีระยะเวลา 
พอสมควรในการพิจารณาก่อนการประชุมผู ้ถือหุ ้นโดยได้รับล่วงหน้าก่อน 
การประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ปตท. ต้องมีช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 คณะกรรมการ ปตท. ต้องอ�านวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานท่ี 
จัดการประชุมมีขนาดเพียงพอรองรับจ�านวนผู้ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
หรือจงัหวัดใกล้เคยีง และไม่ไกลเกนิไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มสีิง่อ�านวย
ความสะดวกแก่ผูพ้กิาร มกีารรกัษาความปลอดภยั และพร้อมรบัมอืกบัเหตฉุกุเฉนิ

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู ้ถือหุ ้นย ่อมมีสิทธิในฐานะเจ ้าของบริษัท มีสิทธิเข ้าร ่วมประชุมผู ้ ถือหุ ้น 
เพื่อก�าหนดทิศทางการด�าเนินการของบริษัทผ ่านคณะกรรมการบริษัท 
ที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาท�าหน้าที่ หรือตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ 
ต่อบรษัิท การประชมุผูถื้อหุน้จงึเป็นเวทีส�าคญัส�าหรบัผู้ถือหุน้ในการแสดงความคดิเห็น 
ซักถามและลงมติตัดสินใจด�าเนินการหรือไม่ด�าเนินการ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธ ิ
โดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอส�าหรับการพิจารณา และรับทราบ 
ผลการลงมติ
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1.3 ปตท. ต้องไม่กระท�าการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ�ากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลา 
การประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุมตามระเบียบ 
วาระการประชมุและเรือ่งทีเ่สนอ และออกเสยีงลงมตใินวาระการประชมุ ประธาน
ที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็น 
และซักถามในที่ประชุม

1.4 ผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส�าหรับแต่ละระเบียบวาระท่ีเสนอ  
การลงมติ ต้องเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว  
และมีประสิทธภิาพสามารถแสดงผลการลงมตไิด้รวดเร็ว และผูถ้ือหุ้นมีสทิธิทราบ
ผลการลงมติอย่างทันท่วงที

1.5 กรรมการ ปตท. ทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเลขานุการบริษัท 
ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจส�าคัญ เพื่อตอบข้อซักถาม  
และรบัฟังความคิดเหน็ของผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิารระดบัสงูทุกคนควรเข้าร่วมการประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน
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2.1 คณะกรรมการ ปตท. ต้องรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย 
หรือภาษาอังกฤษส�าหรับผู ้ถือหุ ้นชาวต่างชาติ เอกสารท่ีส่งให้กับผู ้ถือหุ ้น 
ชาวต่างชาติต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

2.2 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น 
มีสิทธิได้รับเอกสาร และค�าแนะน�าในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธ ิ
เข้าร่วมประชมุและลงมต ิเช่นเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ทกุประการ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉนัทะ 
ให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ 
ได้รับประวัติและข้อมูลการท�างานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน 
เหมาะสมในการพิจารณา

2.3 คณะกรรมการ ปตท. ต้องสนับสนุนให้ผู ้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอ 
วาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้  
การขอเพิ่มวาระการประชมุหรอืเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเป็นกรรมการต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของ ปตท. โดยหน่วยงานส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ และให้ค�าแนะน�าได้

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 
ปตท. จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ 
สญัชาต ิศาสนา ความเชือ่ ความคดิเห็นทางการเมอืง หรอืความพกิาร และแม้ผูถื้อหุน้ 
จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธ ิ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
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2.4 ห้ามคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล ใช้ข้อมูลภายใน 
โดยมิชอบ (Insider Trading) ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ของบุคคลดังกล่าวด้วย โดย

• ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วันส�าหรับงบไตรมาส และ
60 วนัส�าหรบังบประจ�าปี (ตัง้แต่วนัปิดงบจนถึงวนัท่ีแจ้งงบต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ)
คือ ก ่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต ่อสาธารณชน พร้อมท้ังหลีกเลี่ยง
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ ่ม ปตท. โดยหากมีความจ�าเป็น
ต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องแจ้งเลขานุการบริษัท
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วนั

• ห้ามเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
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3.1 ปตท. แบ่งผูม้ส่ีวนได้เสยีออกเป็นกลุม่ ได้แก่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และ 
นักลงทนุสถาบนั เจ้าหนี ้ลกูค้า คูค้่า และบรษิทัที ่ปตท. ถอืหุน้ บคุลากรของ ปตท.  
ชุมชนและสังคมในภาพรวม ทั้งนี้ ปตท. ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง

3.2 ปตท. มีพันธสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ก�าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระท�าการใด 
อันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมาย
ป้องกันการผูกขาดทางการค้า ในการปฏิบัติต่อคู่ค้า ปตท. ต้องด�าเนินธุรกิจ 
อย่างเป็นธรรม และต้องไม่เอาเปรยีบคูค้่า โดยถือเอาประโยชน์ของ ปตท. เป็นทีต่ัง้

3.3 ปตท. ต้องค�านึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของ ปตท. โดยไม่เอาเปรียบในการท�า
สัญญาจ้าง มกีารก�าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพเพือ่กระตุน้ให้บคุลากร 
ของ ปตท. มีแรงจูงใจในการท�างาน มีการฝึกอบรม และให้การศึกษาเพิ่มเติม 
เพ่ือเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการท�างานที่ดี มีการก�าหนด
มาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการท�างาน ให้การเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง 
มีแผนชดเชยที่ดีหากมีเหตุให้บุคลากรของ ปตท. ต้องยุติการท�างานด้วยสาเหตุ
ใดก็ตาม

3.4 ปตท. ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และ
สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม มีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดจาก
ธรุกจิของ ปตท. มแีผนชดเชยทีดี่หากมอีบุติัเหต ุและมกีารวางแผนแก้ ไขอย่างยัง่ยนื 
 

3.5 คณะกรรมการ ปตท. ควรด�าเนินการประชาสัมพันธ์สื่อความถึงความตระหนัก 
และความเอาใจใส่ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

3.  บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 
การด�าเนินธุรกิจของ ปตท. ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู ้ถือหุ้น 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาต ิ
และสังคมโลกแต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการ และมีผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน  
การปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องก�าหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ
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4.1 คณะกรรมการ ปตท. มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ท้ังท่ีเป็นสารสนเทศ
ทางการเงิน และที่ไม่ ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่
ก�าหนดโดยกฎหมาย และข้อบังคับของ ปตท. และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ปตท. ควรจัดท�าและปรบัปรงุข้อมลูบนเวบ็ไซต์ ให้มคีวามครบถ้วนอย่างสม�า่เสมอ  
รวดเร็ว ทันสถานการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู ้ถือหุ ้นสามารถหาข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่าง 
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

4.2 จัดให้มีหน่วยงานส่ือสารองค์กร ท�าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ข ้อมูลข่าวสาร  
การด�าเนนิงาน และผลงานของ ปตท. ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ พนกังาน  
ผูท้ีเ่กีย่วข้อง และสาธารณชนอย่างสม�า่เสมอและมปีระสทิธภิาพ ขจดัความเข้าใจทีผ่ดิ 
รวมท้ังมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าท่ีประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน 
เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู ้ถือหุ ้นของ ปตท. ในการให้ข้อมูล 
การด�าเนินงานและการลงทุนของ ปตท. ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว 
และเข้าถึงได้ง่าย

4.3 คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการท�างบดุล บัญชีก�าไรขาดทุน และรายงาน 
การตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ  
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 
ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นย�า และไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู ้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูล 
เป็นดัชนีช้ีวัดความโปร่งใสในการด�าเนินงานประการหน่ึง ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ในการสร้างความเชื่อม่ันแก่นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการด�าเนินงาน  
และเป็นกลไกในการตรวจสอบการด�าเนินงาน ปตท. จึงให้ความส�าคัญกับ 
การเปิดเผยข้อมลูเป็นอย่างมาก และพยายามเพ่ิมช่องทางในการให้ข้อมลูตลอดเวลา
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4.4 ในรายงานประจ�าปี คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดท�ารายงานการประเมินฐานะ 
และแนวโน้มของ ปตท. โดยสรปุทีเ่ข้าใจได้ง่าย รายงานอธบิายถงึความรบัผดิชอบ
ของตนในการจัดท�ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชี 
รายงานทางการบรหิารทีจ่�าเป็น เพือ่การวเิคราะห์ในรปูแบบต่างๆ นอกเหนอืจาก 
รายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุม 
ของกรรมการและ / หรอืกรรมการเฉพาะเรือ่งโดยเปรยีบเทยีบกบัจ�านวนครัง้ของ
การประชุมคณะกรรมการและ / หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละปี

4.5 คณะกรรมการ ปตท. ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ ปตท. 
ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
ก�าหนดให้จดัท�ารายงานการเปลีย่นแปลงดังกล่าวให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. 
รับทราบด้วย รวมทัง้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)
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5.1  องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง
 คณะกรรมการภายใต้การน�าของประธานกรรมการต้องมภีาวะผูน้�าและสามารถควบคมุ 
 การด�าเนนิการของฝ่ายบรหิารได้อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิล  
 และบรรลเุป้าหมายทีเ่ป็นหวัใจในการด�าเนนิธรุกจิของ ปตท. โดยสามารถสร้างและเพิม่ 
 มูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

5.1.1  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน     
 ในจ�านวนนีต้้องมกีรรมการอสิระไม่ต�า่กว่าครึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทีม่อียู่  
 และประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ควรจะมีกรรมการอิสระ 
 ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

5.1.2 กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จ�าเป็น 
 ในการบรหิารกิจการของ ปตท. ควรประกอบด้วยผูท่ี้มคีวามรูด้้านธรุกจิพลงังาน 
 ปิโตรเลยีมอย่างน้อย 3 คน ผูท้รงคณุวฒิุด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

5.1.3 กรรมการแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
 ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐาน 
 ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และไม่มีลักษณะที่แสดงถึง 
 การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ 
 ที่มีมหาชนเป็นผู ้ถือหุ ้นตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 
คณะกรรมการ ปตท. ต้องประกอบด้วยผูม้คีวามรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ 
ทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์แก่ ปตท. ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ 
ในการปฏบัิตหิน้าทีต่ามความรับผดิชอบ คณะกรรมการได้รบัการแต่งตัง้จากผูถ้อืหุน้ 
เพ่ือก�ากับดูแลแนวทางด�าเนินงานของ ปตท. แต่งตั้งฝ่ายบริหาร เพือ่รบัผดิชอบ 
การด�าเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเร่ืองที่ได ้
รบัมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท 
รับผิดชอบการด�าเนินการประชุม และการปฏิบัติตามกฎหมาย
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5.1.4 การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่องเพศ 
เชื้อชาติ หรือศาสนา โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้เริ่มต้นการสรรหา และ 
เสนอชือ่บุคคลทีม่คีณุสมบติัเหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ปตท. พร้อม 
ประวัติอย่างเพียงพอส�าหรับการคัดเลือก เมื่อได้รายช่ือแล้วคณะกรรมการ 
สรรหาเสนอรายชือ่ต่อคณะกรรมการ ปตท. พจิารณาน�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

5.1.5 มกีารเปิดเผยประวตัขิองกรรมการทกุราย ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี  
 (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของ ปตท.

5.1.6 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูล 
ที่มีความจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ปตท. ภายใน 
เวลาสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง 

5.1.7 กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในรฐัวสิาหกจิและ / หรอืนติบุิคคลได้ 
ดังนี้

5.1.7.1 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในรฐัวสิาหกจิและ / หรอืนติิบคุคลทีร่ฐัวสิาหกิจ 
เป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

5.1.7.2 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยได้ ไม่เกนิ 3 แห่ง1 ทัง้นี ้การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  
ตามความในข ้อ 5.1.7.2 นี้  จะต ้องไม ่ ขัดต ่อหลักเกณฑ ์
ในข้อ 5.1.7.1 ด้วย

 อนึ่ง การด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามความในข้อ 5.1.7.1 และข้อ 5.1.7.2  
   รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

5.1.8 กรรมการอิสระและกรรมการเฉพาะเรือ่งไม่สามารถด�ารงต�าแหน่งเกนิ 9 ปีต่อเนือ่ง 

5.1.9 กรรมการ ปตท. ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

1 แก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ ปตท. ปี 2561
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5.2  ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
กรรมการต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการท่ีคณะกรรมการ 
มีอ�านาจหน้าที่ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดัน 
จากหน้าที่การงานหรือครอบครัว หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมบิดเบือน 
การตัดสินใจให้ตัดสินเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
ความเป็นอสิระของกรรมการจงึเป็นเรือ่งทีต้่องค�านงึถงึอย่างยิง่ เพือ่ปกป้องผลประโยชน์ 
ของผู้ถือหุ้นและ ปตท. กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรท�าหน้าที่ตัดสินใจ

5.2.1 เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท. ภายใต้การน�าของประธานกรรมการ ปตท.  
มภีาวะผูน้�า และสามารถควบคมุการด�าเนนิงานของผูบ้รหิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และประสิทธิผล ปตท. จึงควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่าง 
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ออกจากกันอย่างชัดเจน

5.2.2 กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะ 
สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
เข้าประชุมโดยสม�า่เสมอ และมกีารประชมุร่วมกนัของกรรมการอสิระอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้รายงานรบัรองความเป็นอสิระของตนเมือ่ได้รบัการแต่งตัง้ 
และเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของ ปตท.

5.2.3 กรรมการอสิระต้องมคีวามเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับคุณสมบัติ และขอบเขตการด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการอิสระ รวมทัง้มคีณุสมบตัอิืน่ๆ ตามที ่ปตท. ก�าหนด (ดคู�ำจ�ำกดัควำม 
ในภำคผนวก) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  
และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง ปตท. กับผูบ้รหิาร / 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน 
นอกจากนี้ ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ  
ตาม “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของ ปตท.”  
ที่ก�าหนดไว้ (ดูในภำคผนวก)
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5.3  บทบาทหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการเปรียบเสมือนตัวแทนของผู ้ ถือหุ ้ น  มีความรับผิดชอบต ่อ 
 ผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูถ้อืหุน้ เป็นผูก้�าหนดทศิทางการเจรญิเตบิโต ตดัสนิใจเรือ่งส�าคญั 
 ของบริษัทด ้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย ์สุจริต อีกท้ังยังมีบทบาทส�าคัญ 
 ในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการจึงต้องท�า 
 หน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายและเป็นอิสระจาก 
 ฝ่ายจัดการ ดูแลการท�างานและผลประกอบการของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง  
 รวมทั้งการก�าหนดค่าตอบแทน 

5.3.1 คณะกรรมการมีอ�านาจดูแลและจัดการ ปตท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.3.2 คณะกรรมการต้องทุ่มเทเวลา และให้ความส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์  
 ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานส�าคัญของ ปตท. มีการแสวงหาข้อมูล 
 ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดทศิทางดังกล่าว รวมถงึมกีารพจิารณาถงึประเดน็ 
 ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถน�าวิสัยทัศน์  
 ทศิทาง กลยทุธ์ นโยบาย และแผนงานทีก่�าหนดข้ึนไปปฏบัิตใิห้เกดิผลได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทาง  
 กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

5.3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานท่ีส�าคัญ รวมถึง 
 วัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของ ปตท. ตลอดจน 
 ก�ากับดูแล ควบคุม ติดตาม และทบทวน การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ให้มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กร 
 อย่างสม�า่เสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยร่วมกนัแสดงความคดิเหน็อย่างเตม็ท่ี 

5.3.4 จดัให้มรีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมคีวามน่าเช่ือถือ 
 รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุม 
 ภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3.5 พจิารณาและอนมุตัริายการทีม่นียัส�าคญัตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบงัคบั  
 นโยบาย ระเบยีบ หรอือ�านาจด�าเนนิการของ ปตท. ซ่ึงก่อให้เกิดภาระผกูพนัต่างๆ 
  กับกลุ ่ม ปตท. เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมหลักท่ีมีความส�าคัญ  
 โดยมุง่เน้นให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยรวม รวมถงึ 
 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการ 
 ที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย
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5.3.6 จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่อาจเกิดขึ้น และก�าหนดนโยบาย 
 ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุม 
 ทั้ ง  ปตท. โดยควรก�าหนดให ้ฝ ่ายจัดการเป ็นผู ้ปฏิ บัติตามนโยบาย 
 และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ�า และมีการทบทวนระบบ 
 หรือประเมินประสิทธิผลในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงให ้
 ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย  
 ตลอดจนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

5.3.7 จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.  
 ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

5.3.8 คณะกรรมการ ปตท. ต้องมีการประเมินผลตนเองรายปี และประเมินผล 
 คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองรายปี เพือ่ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัตงิาน 
 ในหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท. และให้เปิดเผยในรายงานประจ�าปีด้วย

5.3.9 พิจารณามอบหมายอ�านาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารงาน 
 ประจ�าวันให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร 
 จัดการในกิจการของ ปตท. และดูแลให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทาง 
 การด�าเนินกิจการ วัตถุประสงค์ นโยบาย และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก 
 คณะกรรมการ ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที ่
 บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม�่าเสมอ 

  พิจารณาและอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของ ปตท.

5.3.10 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการ 
 ประเมนิผลด้านการเปิดเผยข้อมลู เพือ่ให้มัน่ใจว่ามคีวามถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส  
 น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง

5.3.11 เป็นผู้น�าและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานท่ีดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และ 
 สอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

5.3.12 จัดให้มีการปันผลก�าไรเมื่อบริษัทมีก�าไรพอสมควรและไม่มีการขาดทุนสะสม  
 โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติต่อไป
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5.4  บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

5.4.1 ประธานกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ ไม่ก้าวก่ายในการบรหิารงาน 
ปกติประจ�าวันของฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน

5.4.2 ก�ากับดูแลให้การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
สนับสนุน ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไป 
ภายใต้กรอบอ�านาจทีไ่ด้รบัจากคณะกรรมการ

5.4.3 ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

5.4.4 ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

5.4.5 ส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีความรับผิด 
ที่มีต่อผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีส่วนได้เสีย และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของ ปตท.

5.5  การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
เพ่ือให้มกีารพจิารณากลัน่กรองการด�าเนินงานท่ีส�าคญัอย่างรอบคอบและมปีระสทิธิภาพ 
คณะกรรมการ ปตท. จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 5 คณะ ดังต่อไปนี้

5.5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 คน  
และอย่างน้อย 1 คนต้องมคีวามรูด้้านบญัช ี/ การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• จดัท�ากฎบตัรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของ ปตท. โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการก�ากับดูแลที่ดี 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน

• สอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

• สอบทานการด�าเนนิงานของ ปตท. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั
วธิปีฏบิตังิาน มตคิณะรฐัมนตร ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศ หรือค�าส่ังท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน
ของ ปตท.

• สอบทานให้ ปตท. มรีะบบการตรวจสอบภายในทีด่ ีพิจารณาความเพยีงพอของ
งบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน

• พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท.
โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

• เสนอข้อแนะน�าต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่นข้ัน
เลื่อนต�าแหน่งและประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

• พิจารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีอง ปตท. ต่อ
คณะกรรมการ ปตท.

• ประสานงานเก่ียวกบัผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน
หรอืตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�าเป็น

• รายงานผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ยกเว้นรายงาน
ผลการด�าเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดท�าเป็นรายงานผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และ
กระทรวงการคลังเพื่อทราบ
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• ประเมินผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ อย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้งให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ 

• เปิดเผยรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปีของ ปตท.

• ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุม 
ผู ้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย

• ด�าเนนิการให้ฝ่ายบรหิารจดัให้มกีระบวนการรบัและก�ากับดแูลการรบัเรือ่งร้องเรยีน

• กรณีที่การด�าเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใด หรือการปฏิบัติงานอื่นใดของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจาก 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะเรือ่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.  
เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือด�าเนินการว่าจ้างผู ้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง 
ด้วยค่าใช้จ่ายของ ปตท. ได้

• เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่า 
มกีารปฏบัิตทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั วิธปีฏบิตังิาน มติคณะรฐัมนตรี 
ประกาศ และค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหาร
สูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. 
ด�าเนินการแก้ไข 

• คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ 
ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหาร 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย 
ทัง้นี ้ต้องอยูใ่นขอบเขต หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.5.2 คณะกรรมการสรรหา แต่งต้ังจากคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 คน  
ซึ่งอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็น 
กรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

• ก�าหนดวธิกีารและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปตท. เพือ่ให้เกิดความโปร่งใส

• คดัเลอืกบคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการใหม่ เมือ่มตี�าแหน่งว่างลง
(จากการลาออก หรือครบวาระ) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อด�าเนินการแต่งตั้ง โดยค�านึงถงึองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตามองค์ประกอบ
ใน Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool)
ของกระทรวงการคลงั และของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  (IOD)
รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั้ง
คุณสมบัติของกรรมการที่ต ้องการสรรหาต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ ์
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

• พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อท�าหน้าท่ีกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณา
ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง คณุสมบัต ิความรู ้ความสามารถ
ของกรรมการ ทีเ่หมาะสมต่อการปฏิบตัหิน้าท่ีกรรมการเฉพาะเรือ่ง และน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

• มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าท่ีและ
คณะกรรมการ  ปตท. มคีวามรบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของ ปตท. ต่อผูมี้ส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และจัดให้มีการรายงาน
ผลเพ่ือรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจ�าปี

• เปิดเผยรายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจ�าปี

• คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

• ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
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 5.5.3 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปตท.  
   อย่างน้อย 3 คน ซึง่อย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอสิระ หรอืมากกว่ากึง่หนึง่ 
   เป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนควรเป็น 
   กรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

• ก�าหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเสนอ 
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลส�าหรับกรรมการและกรรมการ 
เฉพาะเรือ่งต่อคณะกรรมการ ปตท. และทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• พจิารณาเสนอแนวทางการประเมนิผลและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

• รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน  
รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทน ผู้บริหารระดับรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

• มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าท่ี 
และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของ ปตท.  
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และจัดให้ม ี
การรายงานผลเพ่ือรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยใน
รายงานประจ�าปี

• เปิดเผยรายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนไว้ใน
รายงานประจ�าปี

• คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

• ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 5.5.4 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด ีแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปตท. ซึ่งเป็น 
   กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ ปตท.

• ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการ ปตท. ในเรื่องเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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• ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• ทบทวนแนวทางหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เป็นประจ�าทุกปี โดย 
เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัท

• มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ให้คณะท�างานก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี

• มอบนโยบายและแนวปฏบิติัในการด�าเนนิงานด้านการบรหิารจดัการความย่ังยืน 
(Sustainability Management : SM) ซึ่งรวมถึงการด�าเนินงานด้านการดูแล 
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)

• ก�าหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชือ่บคุคลเข้ารบัการ
สรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอวาระส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

• ติดตามการด�าเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.

• วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชนัของ ปตท.

• คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่คีวรประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

 5.5.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร แต่งตั้งจากกรรมการ ปตท.  
   อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2 แก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ ปตท. ปี 2560

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร2

• ก�าหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรอบ 
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

• ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร
และการบรหิารจดัการผูม้ส่ีวนได้เสยี ให้สอดคล้องกับกลยทุธ์และเป้าหมายทางธรุกจิ
รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

• ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยง และ
การบรหิารจัดการผูม้ส่ีวนได้เสยี ต่อคณะกรรมการแผนวสิาหกจิและบริหารความเส่ียง 
(Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC - ระดบัจดัการ) 
เพื่อน�าไปด�าเนินการ
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• พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข ้อคิดเห็นใน 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการก�าหนดมาตรการควบคุมหรือ
บรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง
องค์กรให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

• พิจารณารายงานผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย และให้ข้อคิดเห็นใน

แผนการด�าเนินการเพือ่ขยายผลเชงิบวก หรอืลด/ชดเชยผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึน
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียให้แก่ 
CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

• สนับสนนุการด�าเนนิงานของ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder 
Officer (CSO) ให้บรรลเุป้าหมายของการบรหิารความเสีย่งองค์กร และการบรหิาร
ผู้มีส่วนได้เสีย

• รายงานผลการบรหิารความเสีย่งองค์กร และผลการบรหิารจดัการผูม้ส่ีวนได้เสยี 

ให้คณะกรรมการ ปตท. รับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจัยหรือเหตุการณ์ส�าคัญ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. อย่างมีนัยส�าคัญ 
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เพือ่ทราบและพจิารณาโดยเรว็ท่ีสดุ

• พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับสัญญาท่ีต้องน�าเสนอ
คณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและมีความเสี่ยง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท.

อย่างมีนัยส�าคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เห็นชอบ
• พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ดังนี ้  

o โครงการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ที่มีมูลค่าการ
ลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาทและต้องน�าเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้
อนุมัติ              
o การลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นน้อยกว่า 100% ที่ไม่ได้เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 
5,000 ล้านบาท ที่ต้องน�าเสนอคณะกรรมการ ปตท. ให้ความเห็นชอบก่อนผู้
แทน ปตท. ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท    
 o  การลงทุนที่มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. อย่างมีนัยส�าคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ 
ปตท. เห็นชอบ

• ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

• ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
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5.6  การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูล
 กรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการ ปตท. ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานท่ี และประสานงานในการประชุม 

กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูล  
การประชุมเพื่อน�าไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร

5.6.1 คณะกรรมการ ปตท. ควรอทุศิเวลา ทุม่เท และให้ความสนใจกบัการด�าเนนิงาน 
ของ ปตท. อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม�า่เสมออย่างน้อย 
เดอืนละหนึง่ครัง้ หรอืตามความจ�าเป็น โดยมเีลขานกุารบรษิทัเป็นผูป้ระสานงาน 
เตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารท่ีใช้ในการประชุม และเชิญประชุม ท้ังนี ้
กรรมการต้องมาประชมุอย่างน้อยก่ึงหนึง่ของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจงึจะครบ 
องค์ประชมุ

5.6.2 การขาดการประชุมมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่ม ี
ความประสงค์ที่จะเป็นกรรมการ ปตท. อีกต่อไป ทั้งน้ี หากกรรมการ 
มคีวามจ�าเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการ 
เป็นลายลักษณ์อักษร

5.6.3 ประธานกรรมการ ปตท. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม  
โดยการปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ควรพิจารณาค�าขอ 
ของกรรมการท่ีจะบรรจุเร่ืองอื่นที่ส�าคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุม 
ครั้งต่อไป

5.6.4 ประธานกรรมการ ปตท. ต้องมั่นใจว่า คณะกรรมการฯ ได้จัดสรรเวลา 
อย่างเพียงพอให้แก่ผู ้บริหารในการน�าเสนอข้อมูล และเพียงพอส�าหรับ 
คณะกรรมการฯ ที่จะอภิปรายในประเด็นที่ส�าคัญ

5.6.5 ประธานกรรมการ ปตท. ควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับ 
ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องล่วงหน้าโดยมเีวลาเพียงพอทีจ่ะศกึษา พจิารณา และตดัสนิใจ 
อย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. แต่ละครั้ง 
ไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน
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5.6.6  คณะกรรมการ ปตท. สามารถขอเอกสารข้อมลู ค�าปรกึษา และบรกิารต่างๆ 
เก่ียวกบัการด�าเนนิงานของ ปตท. จากผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมเีลขานกุารบรษัิท 
เป็นผู ้ประสานงาน เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอ 
ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจ�าเป็น โดย ปตท.  
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5.6.7 ในการพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า 
จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมดท่ีมา 
ประชมุ ทัง้นี ้ในกรณีองค์ประชมุไม่เป็นไปตามแนวปฏบิตัดิงักล่าว ขอให้ถอืเป็น 
ดุลยพินิจของประธานกรรมการ

5.6.8 กรรมการทีอ่าจจะมคีวามเกีย่วข้องหรอืมส่ีวนได้ส่วนเสยีในวาระการประชมุใด 
จะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็น และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ

5.6.9 การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องมีความชัดเจนท้ังผลการ 
ประชุมและความเห็นของคณะกรรมการฯ  เพื่อใช้อ้างอิง

5.7  เลขานุการบริษัท
เป็นผู้ท�าหน้าทีด่แูลให้มีการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่าง 
ราบร่ืนและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

5.7.1 คณะกรรมการ ปตท. ต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วย 
หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ เพือ่ท�าหน้าท่ีจดัเก็บเอกสารรายงานการประชมุ  
และจดัเก็บและส่งส�าเนาการมส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อประธานกรรมการ และประธาน 
กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน และการอื่นที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
ก�าหนดในนามของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการแต่งตั้งแล้วให้ประธานกรรมการแจ้งรายชื่อไปยัง 
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุภายใน 14 วนั

5.7.2 ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท มีหน้าท่ีด�าเนินการ และ 
ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ ปตท. และการประชุม 
ผู้ถือหุ้น ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับกฎหมายที่คณะกรรมการ ปตท. ควรรับทราบ 

 รวมทัง้จัดอบรมและให้ข้อมูลแก่กรรมการ
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5.8  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ปตท. ต้องมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นประจ�าทกุปี เพือ่เป็นกรอบ 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ 
ผลการด�าเนินงาน และน�ามาพัฒนา ปรับปรุงการท�างานต่อไป โดยการประเมินผล 
ดังกล่าว แบ่งเป็น

• การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ
• การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
• การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)
• การประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ

ทัง้นี ้การประเมนิผลดงักล่าวต้องรายงานให้คณะกรรมการ ปตท. รบัทราบ รวมถึงน�าเสนอ 
ในรายงานประจ�าปีด้วย

5.9  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ  
 ผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการ ปตท. และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ไม่อาจก�าหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจากเป็นการขัดกันของผลประโยชน์  
การก�าหนดค่าตอบแทนต้องด�าเนนิการโดยคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าที่ 
เป็นผู้พิจารณาก�าหนดและเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ จากนั้นจึงให้ผู ้ถือหุ้น 
เห็นชอบตามผลงานที่คณะกรรมการได้ท�าไว้ต่อไป

5.9.1 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน มหีน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการ ปตท. 
เกีย่วกบัค่าตอบแทนของกรรมการฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการ 
ผูจั้ดการใหญ่ ในการก�าหนดโครงสร้าง / องค์ประกอบของค่าตอบแทนอย่าง 
เป็นธรรม เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน 
อยู ่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรือ 
เทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โครงสร้าง / องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ควรมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ

5.9.2 ผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการทุกปี โดยคณะกรรมการ ปตท. ต้องน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
ให้ผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณา โดยก�าหนดเป็นวาระการประชมุ ในการประชมุสามญั 
ประจ�าปีผู้ถือหุ้น

5.9.3 คณะกรรมการ ปตท. และผูบ้ริหารระดบัสงู ต้องรายงานเกีย่วกบันโยบายเรือ่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ หลักการและเหตุผล ไว้ในรายงานประจ�าปีของ ปตท.
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5.10 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

 คณะกรรมการ ปตท. ต้องด�าเนนิการเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า ปตท. มรีะบบการคดัสรรบคุลากร 
 ที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม  
 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่จะเป็นไปตาม 
 กระบวนการสรรหาทีม่กีารพจิารณาบคุคล ทัง้จากภายในและภายนอก ปตท. และเป็นไป 
 ตามกฎหมายมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ

 ท้ังน้ี ปตท. ต้องมีการเตรยีมความพร้อมด้านบคุลากรเพือ่วางแผนการสบืทอดโดยเฉพาะ 
 ในต�าแหน่งผู้บรหิาร โดยก�าหนดนโยบาย / แนวทางการบรหิารและพฒันาผูบ้รหิาร รวมทัง้ 
 การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมข้ึนด�ารงต�าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 เมือ่มตี�าแหน่งว่าง ได้แก่ ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 ต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรอืเทยีบเท่า ต�าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่  
 หรือเทียบเท่า ต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า

5.11 การพัฒนากรรมการ

 ปตท. ก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุครัง้ และจดัให้มคีูม่อืกรรมการ เอกสาร  
 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการเป็นกรรมการ ปตท. รวมถึงการบรรยายแนะน�า 
 การด�าเนินธุรกิจของ ปตท. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินงาน 
 ด้านต่างๆ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 

 ปตท. ประสงค์ให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ 
 กรรมการ ทัง้ในลกัษณะธรุกจิของ ปตท. หลกัการก�ากับดแูลกจิการท่ีด ีและหลักสตูรอืน่ๆ  
 ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดย ปตท. ส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับ 
 การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตร 
 ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี

 นอกจากนี้ ปตท. ยังสนับสนุนจัดการอบรมภายใน (In-housing Briefing) โดยการเชิญ 
 ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา น�าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ
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5.12  หลักการการไปด�ารงต�าแหน่งอื่นของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท.
 หลักการการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือด�ารงต�าแหน่งใดๆ  
 ในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. (มีผลตั้งแต่  
 31 มกราคม 2557 เป็นต้นไป) ดังนี้

(1) ในกรณผีูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทักลุม่ ปตท. ได้รบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
แต่งต้ัง หรือได้รับการแต่งต้ังจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมาย 
ให้ด�ารงต�าแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏบัิตงิานในกิจการของบรษิทักลุ่ม ปตท.  
ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่เพื่อทราบ 
ภายหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับ 
การแต่งตั้งจากมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี

(2) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทกลุ่ม ปตท. ได้รับการแต่งต้ังจากหน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐ 
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะท�างาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่ปรึกษา หรือต�าแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัท 
กลุม่ ปตท. ให้ผูบ้รหิารสงูสดุเสนอเรือ่งต่อคณะกรรมการบรษิทัทีต่นปฏบิตังิานอยู่ 
เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

(3) ในกรณีผู ้บริหารสูงสุดของบริษัทกลุ ่ม ปตท. จะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะท�างาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือต�าแหน่งใดๆ 
ในบรษิทัหรอืนิติบคุคลอืน่นอกเหนอืจากท่ีก�าหนดไว้ตามข้อ (2) และมใิช่การปฏบัิติ 
งานในกิจการของบริษัทกลุ ่ม ปตท. ให้ผู ้บริหารสูงสุดขอความเห็นชอบต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัทีต่นปฏบิตังิานอยู ่ก่อนตอบรบัการไปด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว

(4) ส�าหรับผูบ้ริหารและพนักงานท่ีมิใช่ผู้บรหิารสงูสดุของบริษทักลุม่ ปตท. หากเข้าข่าย 
ตามข้อ(1) ข้อ(2) และข้อ(3) ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบหรือ 
ขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณีต่อผู ้บริหารสูงสุดของบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่ตน 
ปฏิบัติงานอยู่ ก่อนการตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

(5) การด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารสูงสุดตามข้อ(1) ข้อ(2) หรือข้อ(3) และการด�ารง
ต�าแหน่งของผู้บริหารและพนักงานที่มิใช่ผู้บริหารสูงสุดตามข้อ(4) ซึ่งเกิดขึ้นก่อน 
ที่หลักการการไปด�ารงต�าแหน่งอ่ืนของผู ้บริหารบริษัทกลุ ่ม ปตท. นี้ได้รับ 
ความเหน็ชอบ และยงัคงด�ารงต�าแหน่งอยู ่ณ ปัจจบัุน ให้ผูบ้รหิารสงูสดุ ผูบ้รหิาร และ 
พนักงานของบริษัทกลุม่ ปตท. ดังกล่าวเสนอเรือ่งเพือ่ทราบต่อคณะกรรมการบรษิทั
ทีต่นปฏิบตังิานอยู ่หรอืต่อผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทักลุม่ ปตท. ทีต่นปฏบิตังิานอยู่ 
แล้วแต่กรณีด้วย





จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจของ ปตท.
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนินธรุกิจของ ปตท.

มาตรฐานจริยธรรมของ ปตท. หมายถึง 
มาตรฐานข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของบุคลากร ปตท.
 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของ ปตท. หมายถึง 
ประมวลความประพฤติทีบ่คุลากร ปตท. พงึกระท�า เพือ่รกัษา และส่งเสรมิชือ่เสยีง เกียรตคิณุ
ของ ปตท.

ความหมาย

จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิของ ปตท.  
เป็นการประมวลแบบแผน ก�าหนดขอบเขตมาตรฐาน  

ความประพฤติ และพฤติกรรมที่บุคลากรทุกคนของ ปตท. 
ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน  

พงึกระท�าในการด�าเนินธรุกจิและการปฏบิติังาน  
โดยปฏิบตัไิปในวิถทีางเดียวกนัภายใต้กรอบคุณธรรม  

ความซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เสมอภาค เท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐาน และรักษาภาพพจน์ 

ของ ปตท. ให้เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี ้
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนนิธรุกจิของ ปตท.

แนวปฏิบัติที่ดี

1.1 บุคลากรของ ปตท. ต้องท�าความเข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้องกับหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถีถ้่วน และปฏิบัตติามอย่างเคร่งครดั หากไม่แน่ใจ  
ให้ขอค�าปรึกษาจากส�านักกฎหมาย ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเอง 
โดยไม่มีค�าแนะน�า

1.2 บุคลากรของ ปตท. ที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง
เพือ่ให้แน่ ใจว่าสนิค้า ตวัอย่างสนิค้า และอปุกรณ์ท่ีน�าไปด้วย เอกสารในการเดนิทาง 
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง  
ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ
ปลายทาง

1.3 ปตท. ควรจัดรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการ ให้เป็นหมวดหมู ่
เพื่อให้บุคลากรของ ปตท. ศึกษา และให้การอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่
บุคลากรของ ปตท. อย่างเหมาะสม พอควร 

1.4 ปตท. ต้องปฏบิติัตามหลกัสทิธมินษุยชนสากลอย่างเคร่งครดั ให้ความรูค้วามเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อน�าไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการด�าเนนิงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

1. การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล
 
สังคมโลกเป็นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมาย หรือนิติรัฐ แต่ละประเทศ 
ที่ ปตท. เข้าไปลงทุน หรือข้องเกี่ยวมีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกัน  
แต่ก็ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน ปตท. และบุคลากรทุกคนจึงต้อง 
เคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลกัสทิธมินษุยชนสากล รวมท้ังยนืหยดัท�าในสิง่ท่ีถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนินธรุกิจของ ปตท.

แนวปฏิบัติที่ดี

2.1 บคุลากรของ ปตท. มหีน้าทีป่ฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ทัง้ของประเทศไทย 
และนานาชาติที่ว ่าด้วยเร่ืองการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในทุกภูมิภาคหรือ 
ทุกประเทศที่มีการด�าเนินธุรกิจ

2.2 ในการติดต่อลูกค้า หรือคู่ค้า ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า หรือคู่ค้า 
เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน เช่น กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม หรือตามหลักเกณฑ ์
ที่กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก�าหนด วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารทางราชการ 
หรือ องค์กรอสิระทีเ่ชือ่ถอืได้ เพือ่ขจดัข้อสงสยัและเป็นวธิทีีง่่ายแต่มปีระสทิธภิาพ
ต่อการป้องกันมิให ้ถูกใช ้เป ็นตัวกลางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้

2.3 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินท่ี 
ก�าหนดไว้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

2.  การป้องกันการฟอกเงนิ
 
ปตท. ตระหนักถึงความส�าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงินและ 
การป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั่วโลก พร้อมกับก�าหนดแนวทาง 
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมุ่งมั่น 
ทีจ่ะป้องกนัตนเองไม่ให้ตกเป็นเครือ่งมอืของกระบวนการฟอกเงนิ หรอืสนบัสนนุทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายและให้ความส�าคัญต่อการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที ่
หากมกีารกระท�าทีไ่ม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการบนัทกึรายการและข้อเทจ็จรงิ
ทางการเงิน หรอืทรัพย์สนิต่างๆ ให้ถกูต้อง เป็นไปตามทีก่ฎหมายภายในประเทศและระหว่าง 
ประเทศก�าหนด
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนนิธรุกจิของ ปตท.

2.4 หลีกเลี่ยงการกระท�าการใดๆ เพ่ือปกปิด หรืออ�าพรางลักษณะท่ีแท้จริง เช่น  
การได้มาซึง่แหล่งทีต้ั่ง การจ�าหน่าย การโอน การได้สทิธใิดๆ ซ่ึงทรพัย์สนิท่ีเกีย่วกับ 
การกระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยเรือ่งการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้ดูเสมือนว่า 
เป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการสนับสนุน 
ช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวข้างต้นด้วย

2.5 พึงระมัดระวังการติดต ่อท�าธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต ้องสงสัย 
ว่าอาจกระท�าความผิดตามกฎหมายการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย เช่น กระท�าความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ ความผดิเกีย่วกบัเพศ  
(เช่น การค้าหญิงและเด็ก การค้าประเวณี) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน  
ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงทางธุรกิจในสถาบันการเงิน ความผิดต่อ 
ต�าแหน่งหน้าท่ีราชการ ความผดิเกีย่วกบัการกรรโชกหรอืรดีทรพัย์หรอืการกระท�า 
ลกัษณะคล้ายคลงึกนัอนัเป็นการผดิกฎหมาย ความผดิเกีย่วกับการลกัลอบหนศีลุกากร 
ตามกฎหมายว่าด้วยศลุกากร ความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมาย 
อาญาความผิดเกี่ยวกับการพนันเฉพาะกรณีเป็นผู ้จัดให้มีการเล่นการพนัน  
ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เป็นต้น
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนินธรุกิจของ ปตท.

แนวปฏิบัติที่ดี

3.1 ปตท. ต้องเป็นกลางทางการเมอืง ไม่น�าทรพัยากรของ ปตท. ไปสนบัสนนุกจิกรรม
ทางการเมอืงของพรรคการเมอืง กลุม่การเมอืง หรอืนกัการเมอืงคนใด ไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากร และสถานที่ 
ของ ปตท. ในกิจกรรมทางการเมือง

3.2 ปตท. สนับสนุนให้พนักงานของ ปตท. แสดงออก เข้าร่วม สนับสนุน และใช้สิทธิ
ทางการเมืองนอกเวลาท�างานโดยทรัพยากรของบุคลากรเอง ห้ามบุคลากรของ 
ปตท. ใช้อ�านาจ ทรัพยากร เงนิทนุ และชือ่ ปตท. ไปใช้ในการเรีย่ไร หรอืใช้ประกอบ
กิจกรรมทางการเมือง

3.3 ปตท. ไม่สนบัสนนุให้มกีารวิง่เต้นทีม่ใิช่การใช้หลกัการและเหตผุลทีเ่หมาะสม เช่น 
การวิ่งเต้น โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทน

3. การสนับสนนุภาคการเมือง
ปตท. เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือ 
นักการเมืองคนใดไม่ว่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก ปตท. สนับสนุน 
การด�าเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ ปตท. สนับสนุน 
ให้บุคลากรของ ปตท. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนนิธรุกจิของ ปตท.

แนวปฏิบัติที่ดี

4.1 ห้ามบุคลากรของ ปตท. ใช้อิทธิพลหรืออ�านาจของตนท�าธุรกรรมระหว่าง ปตท. 
กบับคุคลนัน้เอง ห้างหุน้ส่วนหรือนติบิคุคลทีบ่คุคลนัน้ถอืหุน้อยู่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วดอง 
ในครอบครัวทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการที่บุคลากร ปตท. ควรได้ เว้นแต ่
จะมีการเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ หรือได้รับ
อนุมัติในหลักการให้ท�าได้

4.2 บคุลากรของ ปตท. หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วดองในครอบครวั สามารถท�าธรุกรรมที่ 
มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของบุคลากรของ ปตท.  
และมีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่ค้าทั่วไปกับ ปตท. หรือ
บริษัทย่อยของ ปตท.

4.3 การออกค�าสั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรผู้ออกค�าสั่งเองย่อมท�าไม่ได้

4. การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขดักนั
บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติงานโดยค�านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า 
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน นอกจากนี ้ต้องค�านงึถงึประโยชน์ของ ปตท. 
เป็นที่ตั้ง โดยปราศจากความต้องการส่วนตัว และอิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด บุคลากรของ ปตท.  
ต้องตรวจสอบอยูเ่สมอว่าตนเองมส่ีวนได้เสยีหรอืผลประโยชน์ขดักนัในการปฏบิตังิานหรอืไม่  
เมือ่พบว่าตนมส่ีวนได้เสยีหรอืผลประโยชน์ขดักนัแล้ว บุคลากรผูน้ัน้พงึงดการปฏบิตังิานนัน้  
ให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบแทนตน เพื่อก�าจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้อ�านาจ 
ของตนในทางทีผ่ดิเพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และท�าให้ ปตท. เสียหาย ดังนัน้ บคุลากร 
ทุกคนพึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยส่วนได้เสียที ่ปตท.
ก�าหนดอย่างเคร่งครัด
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนินธรุกิจของ ปตท.

4.4 การเข้าประชมุพจิารณาวาระใดท่ีผูเ้ข้าร่วมประชุมมส่ีวนได้เสยี บคุลากรผูม้ส่ีวนได้เสยี
ต้องออกจากทีป่ระชมุเป็นการชั่วคราวและไม่รับเอกสารระเบียบวาระการประชุม 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์ 
โดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

4.5 คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน ์
เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัระหว่าง ปตท. กับบริษทัย่อย บรษิทัร่วมอย่างรอบคอบ  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี 
โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ปตท.

4.6 บุคลากรของ ปตท. ทุกคนต้องจัดท�ารายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเอง 
หรือญาติที่มีความเกี่ยวดองในครอบครัว มีผลประโยชน์ท่ีขัดกันกับผลประโยชน์
ของ ปตท. เป็นประจ�าทุกปีและทุกครั้งที่พบรายการตามแบบที่ก�าหนด โดยแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาและน�าส่งฝ่ายก�ากับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล 

4.7 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการกจิการของ ปตท. บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัย่อยของ 
ปตท. และการถือครองหลกัทรัพย์ของ ปตท. ของตน หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด

4.8 การรับท�างานจากบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยย่อมท�าได้ โดยได้รับอนุมัติจาก 
ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหาร และกรรมการแล้วแต่กรณี บุคลากรของ ปตท. ต้อง 
ไม่รับงานภายนอก ปตท. ที่เป็นการแข่งขันกับการด�าเนินธุรกิจกับ ปตท. หรือ 
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราว 
หรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชา 

4.9 การรับบุคลากรใหม่ที่เป็นผู ้เกี่ยวดองกับบุคลากรของ ปตท. ต้องเป็นไป 
อย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน บุคลากรของ ปตท.  
ต้องไม่แทรกแซง หรือใช้อิทธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้รับผู้เกี่ยวดองของตน 
เข้าท�างาน 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนนิธรุกจิของ ปตท.

แนวปฏิบัติที่ดี

5.1 ปตท. มีการก�าหนดชั้นความลับของข้อมูลและวิธีการที่บุคลากรของ ปตท. ต้อง
ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระดับช้ันความลบัและการปฏบัิตเิพือ่รกัษาความลบั บุคลากร
ของ ปตท. ต้องรกัษาความลบัในส่วนทีต่นรบัผดิชอบ ไม่ ให้ความลบัตกไปยงับคุคลอืน่ 
รวมทั้งบุคลากรอื่นของ ปตท. ที่ไม่เกี่ยวข้อง

5.2 บคุลากรของ ปตท. แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรอืสิน้สดุการท�างานกบั ปตท. แล้ว  
ควรจะต้องรักษาและไม่เปิดเผยความลับของ ปตท. 

5.3 ปตท. ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ 
บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่เปิดเผยความลบัของลกูค้าต่อบุคลากรของ ปตท. และ
บคุคลภายนอกที ่ไม่เกีย่วข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคบัโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผย 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให้ม ี
การเปิดเผย

5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล 
และการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลทีเ่ป็นความลบัเป็นข้อมลูทีม่ใิช่ข้อมลูสาธารณะ เป็นข้อมลูท่ีหากเปิดเผยต่อสาธารณชน 
หรอืตกอยูใ่นมอืคูแ่ข่งแล้วย่อมก่อให้เกดิผลกระทบร้ายแรงต่อ ปตท. รวมทัง้ข้อมลูทกุประเภท 
ทีคู่ค้่าและลกูค้าได้มอบให้แก่ ปตท. ด้วยความเชือ่ใจ ปตท. ย่อมมหีน้าทีป่กปิดข้อมลูดงักล่าว
ไว้เป็นความลับโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่จ�าเป็น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลหรือครอบครองข้อมูล 
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนินธรุกิจของ ปตท.

5.4 ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการด�าเนินการและบริหารกิจการ อันเป็นข้อมูลลับของ 
ปตท. ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อ ปตท.  
บรษิทัในเครือ หรือบริษัทลูกของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิง่ส่งผลกระทบต่อมลูค่าหุ้น 
ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บุคลากรของ ปตท. จึงต้องรักษาข้อมูลภายใน
ไว้เป็นความลับ และต้องไม่น�าข้อมูลภายในท่ีตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของตนไปบอกผู้อื่น หรือน�าข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 
เสียเอง หรือท�าให้ประโยชน์ของ ปตท. ลดลง

5.5 บุคลากรของ ปตท. จะได้รับการแจ้งเตือน และรณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูล
ภายในผ่านช่องทางการตดิต่อของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่มเีหตกุารณ์ส�าคญั 
เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ และบุคลากรของ ปตท. พึงปฏิบัติตาม 
แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ในเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายใน ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.4 อย่างเคร่งครัด 

5.6 ในการว่าจ้างบคุคลทีเ่คยท�างานกบัคูแ่ข่งทางการค้า หรอืรฐับาลมาก่อน ปตท. ต้อง
ค้นหา และศึกษาข้อตกลงรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยท�าไว้กับคู่แข่งทางการค้า 
หรือรัฐบาลมาก่อน ปตท. และต้องไม่กระท�าการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระท�า 
การใดอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาล อันจะก่อให้เกิด 
การฟ้องร้องด�าเนินคดีตามมา

5.7 การเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยบคุลากรของ ปตท. ทีม่อี�านาจหน้าที ่บคุลากรทัว่ไป 
ไม่มีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย  
ให้แนะน�าผู้ถามสอบถามผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5.8 บคุลากรของ ปตท. ควรเกบ็รกัษาข้อมลูไว้อย่างน้อย 10 ปี ทัง้ทีเ่กบ็ไว้เป็นเอกสาร 
และที่เก็บไว้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เผื่อมีการเรียกใช้ เอกสารบางประเภทต้องมี
การรกัษาไว้ตามทีก่ฎหมายก�าหนด บคุลากรของ ปตท. ควรท�าการศกึษาเป็นกรณไีป  
เมื่อครบก�าหนดให้น�าเอกสารไปท�าลาย
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนนิธรุกจิของ ปตท.

แนวปฏิบัติที่ดี

6.1 ปตท. มุง่มัน่พฒันาสนิค้าและบรกิารให้ครบวงจร บรกิารรวดเร็ว มีคณุภาพ เพือ่ตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของ ปตท. ต้องทุ่มเท 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู ้บริโภคอย่างเต็มที่ ด้วยราคา 
ที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จ�ากัดสิทธิของผู้บริโภค และ 
มีเงื่อนไขที่เป็นธรรมส�าหรับผู้บริโภค

6.2 ปตท. ต้องไม่ท�าการใดอันเป็นการหลอกลวงหรือท�าให้หลงเช่ือในคุณภาพสินค้า 
และบริการของ ปตท. ต้องมีผลส�ารวจหรือผลวิจัยเพื่อสนับสนุนการโฆษณา 
อย่างละเอียด และส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าและบริการแก่ 
ผู้บริโภคทั่วไป

6.3 ปตท. มุ ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของ ปตท.  
ความปลอดภัยของผู้บริโภคมีความส�าคัญยิ่ง ปตท. ต้องก�าหนดให้มีป้ายเตือนภัย 
หรือเอกสารก�ากับสินค้า ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ รณรงค์ 
และอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดและ 
ต่อเนื่อง ปตท. ยินดีรับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับผู้บริโภคจากการใช้สินค้าและ
บริการจาก ปตท. หากมีการใช้งานอย่างถูกต้อง

6. การปฏบัิตต่ิอลูกค้า และผูบ้รโิภค
ปตท. ค�านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซ่ึงเป็นผู้ท่ีซ้ือสินค้าและบริการจาก ปตท.  
รวมทั้งผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการที่ ปตท. ผลิต ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ  
และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู ้บริโภค โดยต้องให้บริการลูกค้าและผู ้บริโภค 
ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนินธรุกิจของ ปตท.

แนวปฏิบัติที่ดี

7.1 ปตท. ด�าเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การด�าเนินธุรกิจจะต้องค�านึงถึงการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม ไม่ ใส่ร้ายป้ายส ีไม่ โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมลูอย่างสมเหตสุมผล 

7.2 ปตท. ควรให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้บริโภค ความร่วมมือระหว่าง ปตท. กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อ
การผูกขาด การจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้า
และบริการ และการก�าหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ 
ผู้บริโภคในภาพรวม บุคลากรของ ปตท. ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง 
และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของ ปตท.  
ตกอยู่ ในมือของคู่แข่ง

7.3 การควบรวมกจิการระหว่าง ปตท. กบัคู่แข่งทางการค้าต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
เมื่อควบรวมกิจการแล้ว ปตท. ต้องไม่ ใช้อ�านาจทางการตลาดของตนไปในทางที่ 
ก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้บริโภคโดยรวม

7. การปฏบัิตต่ิอคูแ่ข่งทางการค้า
คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่ ปตท. ต้องแข่งขันตามวิถีทุนนิยมเสรีในการท�าธุรกิจ  
การแข่งขันย่อมต้องด�าเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอ่ืนใด 
ที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี 



61คู่มือการก�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด�เนินธุรกิจ บริษัท ปตท. จ�กัด (มหาชน)

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนนิธรุกจิของ ปตท.

แนวปฏิบัติที่ดี

8.1 หน่วยงานของ ปตท. ที่ต้องจัดหาพัสดุ ต้องค�านึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า 
ราคา และคุณภาพของสินค้าและบริการ กระบวนการจัดหาพัสดุต้องด�าเนินการ 
ถกูต้องตามระเบยีบ ข้อก�าหนด และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที ่ปตท. ก�าหนดไว้อย่างโปร่งใส 
ให้ข้อมูลแก่ผู ้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู ้ค้า  
สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ค้า วิธีการจัดหาพัสดุควรอ้างอิงแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นสากล มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ และต้องปฏิบัต ิ
ตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั ค�าสัง่ท่ีเกีย่วข้อง ทีใ่ช้ก�ากบัหน่วยงานภาครฐัอย่างเคร่งครดั
 

8.2 ปตท. สนับสนนุการปฏบิตัอิย่างเสมอภาคต่อผูค้้าของ ปตท. ทัง้การปฏบิตัริะหว่าง 
ผู้ค้าเองและการปฏิบัติระหว่างผู้ค้ากับ ปตท. หน่วยงานของ ปตท. ที่ต้องจัดหา
พสัดุไม่ควรด�าเนินการในระยะเวลากระช้ันจนเกนิไป ควรให้เวลาผูค้้าอย่างพอเพียง
ในการจดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานและเอกสารการเสนอราคาต่างๆ ข้อก�าหนดหรอื
เงือ่นไขรายละเอยีดของสญัญาไม่ควรเป็นการเอารดัเอาเปรยีบจนเกนิไป และควร
ปรึกษาส�านักกฎหมายในการท�าสัญญา

8. การจดัซือ้ จดัหา และการปฏบิติัต่อคูค้่า
ปตท. ให้ความส�าคัญกับการจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นกระบวนการส�าคัญที่สนับสนุนการด�าเนิน
กจิการและธรุกจิของ ปตท. ภายใต้การก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีและมกีารตรวจสอบอย่างรดักมุ
ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ปตท. ยังให้ความส�าคัญกับผู้ค้า โดยปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาค 
บนพืน้ฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทยีม เพือ่ก้าวไปสูก่ารเป็นพนัธมติรที ่
สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจระหว่างกันในระยะยาว ปตท. จึงมีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
กับผู้ค้า ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ผู้ค้าของ ปตท. มีการด�าเนินงาน
อย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนินธรุกิจของ ปตท.

8.3 บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ ต้องวางตัว 
เป็นกลาง ไม่ ใกล้ชดิกบัผูค้้าจนท�าให้ผูค้้ามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ และปฏิบตัติาม 
ข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน 
อย่างเคร่งครัด

8.4 หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุต้องเก็บเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ เช่น การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือ 
การปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามสมควรแก่ความจ�าเป็นตาม 
ระยะเวลาที่ก�าหนด

8.5 ปตท. ต้องปฏบิตัติามข้อสญัญาอย่างเคร่งครดั หากพบว่า ปตท. ไม่สามารถปฏบิตัิ
ตามสัญญา หรือผู้ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาได้ หากเป็นไปได้และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ปตท.  
ให้ยุติการด�าเนินการและยุติการติดต่อกับผู้ค้าทันที ให้รายงานผู้บังคับบัญชา  
เพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

8.6 บุคลากรของ ปตท. ที่ด�าเนินการจัดหาพัสดุ มีหน้าที่ก�ากับดูแลให้ผู้ค้าปฏิบัติตาม
แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. อย่างเคร่งครัด
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนนิธรุกจิของ ปตท.

แนวปฏิบัติที่ดี

9.1 ปตท. มุ่งที่จะท�าความเข้าใจและส่ือสารกับสังคมเกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริง 
ในการด�าเนินงานของ ปตท. ความรบัผิดชอบของ ปตท. ต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม  
และความรับผิดชอบของ ปตท. ต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง  
ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่าง 
ทันสถานการณ์

9.2 ปตท. มุง่มัน่ทีจ่ะมส่ีวนร่วมในการรับผิดชอบต่อสงัคมเร่ืองคณุภาพ ความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมท้ังการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภยัของผูมี้ส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนส่งเสรมิกจิกรรมทางสงัคม 
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

9.3 ปตท. จะค�านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มี
ผลกระทบต่อความเสยีหายของสงัคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
น้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร

9. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่แวดล้อม 
โดยรวม  

ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีพันธกิจรับผิดชอบการพัฒนาและคืนก�าไรสู่ชุมชนและ 
สังคมโดยรวม เพื่อให ้  ปตท. เจริญเติบโตอย ่างยั่ งยืนตามการพัฒนาของสังคม  
ปตท. ถือเป็นหน้าที่และนโยบายหลักในการให้ความส�าคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม  
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ท�านุบ�ารุงศาสนา สร้างสรรค์ และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนินธรุกิจของ ปตท.

9.4 ปตท. ปลูกฝังจิตส�านึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 
แก่บคุลากรของ ปตท. ทกุระดบัอย่างต่อเนือ่ง  ให้ความส�าคัญกบัการท�าธรุกรรมกบัคูค้่า 
ทีม่เีจตจ�านงเดียวกบั ปตท. เรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เป็นผูน้�า
ในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์
ต่อชนรุ่นหลัง

9.5 ปตท. ต้องคนืก�าไรส่วนหน่ึงเพือ่กจิกรรมทีจ่ะมส่ีวนสร้างสรรค์สงัคมและสิง่แวดล้อม
อย่างสม�่าเสมอ โดยต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูล 
ผู ้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่าน�าไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่างแท้จริง 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนนิธรุกจิของ ปตท.

แนวปฏิบัติที่ดี

10.1 ปตท. ปฏิบัติต่อบุคลากรของ ปตท. ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ  
ไม่แบ่งแยกถิน่ก�าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผวิ ศาสนา ความพกิาร ฐานะ ชาตติระกูล  
สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

10.2 ปตท. ให้ โอกาสบุคลากรของ ปตท. ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี  
โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการท�างาน ท้ังในรูปของ 
เงนิเดอืน โบนสั และค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานทีเ่หมาะสมตามระเบียบของ ปตท. 
อีกทั้งให้โอกาสศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมท้ังระยะสั้น
และระยะยาว

10.3 บุคลากรของ ปตท. ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบด้วยตนเอง 
อย่างสุดความสามารถ มีจิตส�านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม 
และจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้บุคคลใด 
บุคคลหน่ึงท�าแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจ�าเป็น หรือ 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน

10. การปฏบัิตต่ิอพนกังาน
บุคลากรของ ปตท. ทุกคนเป็นส่วนส�าคัญที่สุดในการด�าเนินธุรกิจของ ปตท. ซ่ึง ปตท.  
ต้องให้ความส�าคัญกับพนักงานทกุคน โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิปตท. ส่งเสรมิให้บคุลากร
ของ ปตท. มีความสามัคคี ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ 
และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปตท. มีพันธกิจในการคุ้มครองป้องกันบุคลากรจาก 
ภยัคกุคามด้านความมัน่คงปลอดภยัทัง้จากภายในและภายนอก โดยต้องสร้างสภาพแวดล้อม
ในการท�างานที่ดีและปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน  
และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการท�างาน เพื่อตอบแทนบุคลากรของ 
ปตท. ทุกคนที่ด�าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท. ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ  
ด้วยความรวดเรว็ รอบคอบ ขยนั กระตอืรอืร้น มสีต ิมเีหตผุล อยูบ่นฐานความรู ้ไม่ ใช้อารมณ์ 
และใฝ่เรียน 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนินธรุกิจของ ปตท.

10.4 บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับค�าสั่งและรับผิดชอบ
โดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคบับัญชาหากไม่มคีวามจ�าเป็น 
หลีกเล่ียงการวิพากษ์วิจารณ์ผู ้บังคับบัญชาและผู ้ร ่วมงานที่อาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อ ปตท. ทั้งนี้ บุคลากรของ ปตท. ควรให้เกียรติ  
เปิดโอกาส และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา  
และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล

10.5 บุคลากรของ ปตท. ต้องดูแล เอาใจใส่ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับ
บัญชา เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ทัง้นี ้บคุลากรของ ปตท. พงึพจิารณาความดีความชอบและลงโทษผูใ้ต้บงัคบับัญชา
ด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และเป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนดไว้

10.6 บุคลากรของ ปตท. สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกของ ปตท. ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่  
และสิ่งอ�านวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการ 
ที่ตนมีสิทธิโดยชอบ

10.7 บุคลากรของ ปตท. ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ  
และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้าง 
ความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ ปตท.

10.8 บคุลากรของ ปตท. สามารถใช้ชือ่ และต�าแหน่งของตนเพือ่เรีย่ไรเงนิเพือ่การกศุลที่ 
ปตท. เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของ ปตท. หรือต�าแหน่งใน ปตท. ในการเรี่ยไรเงิน
เป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด

10.9 บุคลากรของ ปตท. ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ ปตท. จัดขึ้นเพ่ือสร้าง 
ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ ปตท. จัดขึ้น

10.10 บุคลากรของ ปตท. ควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศ เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลกีเลีย่งการอยู ่ในทีลั่บตาหรอืท�างานสองต่อสอง 
กับผู้บังคับบัญชา / ผู้ที่ไม่สนิทสนม / เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณี 
ถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาท�างาน เป็นต้น
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนนิธรุกจิของ ปตท.

10.11 ห้ามบุคลากรของ ปตท. กระท�าการที่ก่อความเดือดร้อน ร�าคาญ บั่นทอนก�าลังใจ 
ผู ้อื่น ก ่อให ้เกิดความเป็นปฏิป ักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะ 
เป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของ ปตท. หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามา 
ติดต่อธุรกิจ ทั้งน้ี รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม 
การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร โดยหากมีการพบเจอพฤติกรรม 
ดังกล่าว พึงรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

10.12 ปตท. ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยสหภาพแรงงานและ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ปตท. จะไม่กระท�าการอันใดที่เป็นการขัดขวางกิจกรรม 
ของสหภาพ เว้นแต่กิจกรรมนั้นจะเป็นการกระท�าอันขัดต่อกฎหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณธุรกิจที่ร้ายแรง หรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ ปตท.
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนินธรุกิจของ ปตท.

แนวปฏิบัติที่ดี

11.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกัน  
ทั้งในแง่การช�าระเงินและเงื่อนไขอื่นใดที่ ได้ท�าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ 

11.2 เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อก�าหนดในสัญญาอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงตามก�าหนดเวลา 

11.3 แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาและร่วมกัน 
หาแนวทางแก้ ไขปัญหาดังกล่าว

11. การปฏบัิตต่ิอเจ้าหนี้
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนนิธรุกจิของ ปตท.

แนวปฏิบัติที่ดี

12.1 ปตท. ต้องจัดระบบการควบคุมภายในให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี  
ให้บุคลากรของ ปตท. มีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ให้มีการประเมินความเสี่ยง 
ที่เหมาะสมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์  
เป้าหมายหรือความส�าเร็จของงาน ให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่และระดับ 
อย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีเพียงพอ เชื่อถือได้ ส�าหรับทั้ง
ภายในและภายนอก ปตท. และมีระบบติดตามและประเมินผลท่ีดี เพื่อให้ม่ันใจว่า
ระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติจริง เกิดผลส�าเร็จของงาน มีการปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมกับสถานการณ์

12.2 ปตท. ต้องก�าหนดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเรื่องการประเมินและ 
การบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระบบ และน�าผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริหารระดับสูง  
และผู้บริหารระดับกลางต้องให้ความร่วมมือ

12. การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 
เป็นสิ่งจ�าเป็นในการเป็นบริษัทจดทะเบียน ปตท. ต้องก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลให้มีระบบ 
การควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตาม 
ประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ ปตท. มุ ่งมั่นเป็นบริษัทท่ีมีการตรวจสอบภายในท่ีดีเยี่ยม  
มีคณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส่องดูแล มีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีฝ่ายบริหารและพนักงานที่ให้ความส�าคัญกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนินธรุกิจของ ปตท.

12.3 คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบ 
การบริหารความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ และรายงานผล 
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. และผูถื้อหุน้ทราบ

12.4 ปตท. ต้องจดัให้มหีน่วยงานอสิระทีร่บัผดิชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท�าหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู ้
ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน

12.5 ปตท. ต้องวางรากฐานให้บุคลากรของ ปตท. ทุกคนมีความรู ้ความเข้าใจ  
และให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  
มีการรายงานการรับ การเบิกอย่างแม่นย�า ถูกต้อง สม�่าเสมอ รวดเร็ว เป็นนิสัย  
มีการสอบทาน และปฏิบัติตามระบบที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

12.6 บุคลากรของ ปตท. ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการท�างาน และให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ตามความเป็นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู ้สอบบัญชีภายนอก 
บุคลากรของ ปตท. มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงาน 
ในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากล
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนนิธรุกจิของ ปตท.

แนวปฏิบัติที่ดี

13.1 บุคลากรของ ปตท. ไม่รับหรือให้ของขวัญ / ของท่ีระลกึเป็นเงนิสด เช็ค พนัธบัตร หุน้ 
ทองค�า อญัมณ ีอสงัหารมิทรพัย์ หรอืสิง่ของท�านองเดยีวกนัจาก / แก่บคุคลภายนอก 
ในทุกกรณี

13.2 บุคลากรของ ปตท. งดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี และ
มีหน้าทีแ่จ้งให้บคุคลภายนอกทราบถงึนโยบายงดรบัของขวญัดงักล่าวอย่างทัว่ถงึ

13.3 กรณีที่มีความจ�าเป็นต้องรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และ 
ไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ผู้ได้รับของขวัญจัดท�ารายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด น�าส่งพร้อมสิ่งของที่ ได้รับให้ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ ่
และเลขานุการบริษัท เว้นแต่กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า  
1 เดอืน ให้เป็นดลุยพินจิของผูบ้งัคบับญัชาส่วนงานทีไ่ด้รบัของขวญัในการบรหิาร
จัดการ

13.  การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน 
       หรือประโยชน์อื่นใด
ปตท. ด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณและความโปร่งใส 
มีการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระท�าอัน 
จะน�าไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีขัดกัน ปตท. จึงก�าหนดนโยบาย 
งดรบัของขวญั และผลประโยชน์อืน่ใด ในทกุกรณ ีเนือ่งจากอาจน�ามาซึง่ความล�าบากใจหรอื
มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที ่และเพือ่สร้างมาตรฐานทีด่ใีนการปฏบิตังิาน
อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน ทั้งนี้บุคลากรของ ปตท. สามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันกลุ่ม ปตท. เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง            
หรือประโยชน์อื่นใด
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนินธรุกิจของ ปตท.

13.4 ฝ่ายก�ากับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลมีหน้าที่รวบรวมของขวัญ ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด และด�าเนินการบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก       
เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ กรณีเป็นของบริโภคให้ด�าเนินการข้าง
ต้นโดยไม่ชักช้า

13.5 ฝ่ายก�ากับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลจัดท�ารายงานทะเบียนการรับของขวัญ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เสนอประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ          
ผู้จัดการใหญ่เพื่อทราบต่อไป

13.6 ห้ามบุคลากรของ ปตท. และครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดจากผูรั้บเหมา ผูร้บัเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง
กบัธรุกจิของ ปตท. ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมผีลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความล�าเอียง หรือล�าบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้

13.7 บคุลากรของ ปตท. มหีน้าท่ีแจ้งต่อบุคคลภายนอก ผูร้บัเหมา ผูร้บัเหมาช่วง ลกูค้า 
คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท. ทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญ 
อย่างสม�่าเสมอ

13.8 บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของ ปตท. เอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที ่
ของรัฐทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อ
กฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น

13.9 การใช้จ่ายส�าหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 
กับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่าง 
สมเหตุสมผล
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนนิธรุกจิของ ปตท.

แนวปฏิบัติที่ดี

14.1 ปตท. ส่งเสริมให้ความปลอดภยัเป็นวาระส�าคญั โดยจดัท�าข้อก�าหนดและมาตรฐาน
ด้านคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม ทีม่มีาตรการไม่น้อยกว่า 
ที่กฎหมายก�าหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของ ปตท. ต้องศึกษา และ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อก�าหนด มาตรฐาน และคู่มือด้านคุณภาพ  
ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดั 
โดยต้องเข้ารบัการฝึกอบรมด้านคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสิ่งแวดล้อม ตามที่ ปตท. ก�าหนด

14.2 ปตท. จะด�าเนินการทกุวถิทีางเพือ่ควบคมุและป้องกนัความสญูเสยีในรปูแบบต่างๆ 
อนัเน่ืองมาจากอบุติัเหตุ อคัคีภัย การบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยจากการท�างาน ทรพัย์สนิ
สูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงาน 
ไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของ ปตท. และมีการซักซ้อมแผนการรักษา
ความปลอดภยัเป็นประจ�า ทัง้น้ี ถอืเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของผูบ้ริหารและพนกังาน
ในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้

14. ความปลอดภยั สุขอนามยั และส่ิงแวดล้อม
ปตท. ใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของ ปตท. และชุมชนโดยรอบ 
ปตท. มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�านึกด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีด�าเนินชีวิตประจ�าวันของบุคลากรของ ปตท. เพื่อประโยชน์ของทุกคน  
รวมทัง้ชมุชนและสงัคมโดยรวม ปตท. สนบัสนนุให้มกีารใช้ทรพัยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้ 
อย่างสิ้นเปลือง 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนินธรุกิจของ ปตท.

14.3 ปตท. ด�าเนินธุรกิจพลังงาน การจัดการปิโตรเลียมของ ปตท. ต้องเป็นมืออาชีพ 
โดยจดัให้มแีผนควบคมุและป้องกนัเหตฉุกุเฉนิในทกุพืน้ทีป่ฏบิตักิาร มแีผนจดัการ
เหตฉุกุเฉนิและสภาวะวกิฤตขององค์กร เพือ่เตรยีมพร้อมต่อการจดัการเหตฉุกุเฉนิ
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกล้นหรือรั่วไหลของน�้ามัน ก๊าซ สารเคมี 
หรือของเสีย และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่น ที่อาจท�าให้การด�าเนินธุรกิจ
หยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

14.4 ปตท. ต้องจดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์และสือ่ความ เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจและ 
เผยแพร่ข้อมลูให้กบับคุลากรของ ปตท. พนกังานของผูร้บัจ้าง ตลอดจนผู้มส่ีวนได้เสยี 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และ
ข้อควรระวังต่างๆ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนน�าไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

14.5 ปตท. มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให ้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภยัของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนส่งเสรมิกจิกรรมทางสงัคมใน 
การรกัษาส่ิงแวดล้อมและพฒันาคณุภาพชวีติของคนในชมุชนตามหลกัการพฒันา
อย่างยั่งยืน

14.6 หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อก�าหนดและ
มาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม หรอืพบว่า 
การปฏบิติังานมผีลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ให้บุคลากรของ ปตท. ยติุการปฏบัิตงิาน 
เท่าที่ท�าได้ชั่วคราว เพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อด�าเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด



75คู่มือการก�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด�เนินธุรกิจ บริษัท ปตท. จ�กัด (มหาชน)

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนนิธรุกจิของ ปตท.

แนวปฏิบัติที่ดี

15.1 ปตท. ส่งเสรมิให้บคุลากรของ ปตท. เขยีน และตพีมิพ์ผลงานการเขยีนหนงัสอื ต�ารา
ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. สร้างสรรค์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และการน�าเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น และเพื่อใช้ในการศึกษา โดยผลตอบแทนจากงานและลิขสิทธิ์
เหล่านั้นย่อมเป็นของบุคลากรนั้นเอง แต่งานใดเป็นงานท่ีได้รับมอบหมายจาก 
ปตท. ให้จัดท�าขึ้น เป็นงานที่ ใช้ข้อมูลของ ปตท. หรือเป็นงานที่เรียนรู้จาก ปตท. 
ให้ ปตท. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นว่านั้น

15.2 ปตท. ส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. ท�าการศึกษาวิจัย โดยผลตอบแทนจาก 
งานเหล่าน้ันย่อมเป็นลิขสิทธิ์ของบุคลากรนั้นเอง แต่งานศึกษาวิจัยใดเป็นงาน 
ที่ได้รับมอบหมายจาก ปตท. ให้จัดท�าขึ้น หรือเป็นงานที่ใช้ข้อมูลของ ปตท. หรือ
เป็นงานที่เรียนรู้จาก ปตท. ให้ ปตท. เป็นเจ้าของสิทธิในงานวิจัย การขอสิทธิบัตร 
การเป็นเจ้าของสิทธิบัตร และผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นว่านั้น

15. ทรพัย์สนิทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร

ปตท. สนับสนุนให้บุคลากรของ ปตท. ศึกษา สร้างงานวิจัย เขียนหนังสือ ต�ารา จัดท�าสื่อ
สร้างสรรค์ สื่อประชาสัมพันธ์ งานเขียน และบทประพันธ์ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก 
ปตท. เพือ่ให้การปฏบิติังานเป็นไปอย่างราบรืน่ ก่อให้เกดิประโยชน์แก่ ปตท. เพือ่เสริมสร้าง 
การศกึษา และเพือ่การประชาสมัพันธ์กจิกรรมของ ปตท. บคุลากรของ ปตท. ต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของ ปตท. ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอก
เพื่อประโยชน์ของ ปตท. โดยต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้งาน ต้องเคารพ 
ลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�เนินธรุกิจของ ปตท.

15.3 บุคลากรของ ปตท. ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า หรือ 
วิธีการประกอบธรุกิจทีเ่ป็นความลบั ต้องรกัษาความลบัให้ปลอดภยัท่ีสดุ ไม่ ให้รัว่ไหล

15.4 ปตท. ส่งเสรมิให้บคุลากรของ ปตท. ใช้สือ่อินเตอร์เนต็เพือ่ประโยชน์ในการท�างาน 
บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่กระท�าการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์  
และอินเตอร์เน็ตของผู ้อื่นในส�านักงาน ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ ปตท.  
เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี 
หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน  
การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การส่งต่อ mail ที่เป็นการรบกวน สร้างความร�าคาญ  
หรือทีเ่ป็นการโฆษณาสนิค้า ธรุกจิและบริการ นอกเหนือจากสนิค้าและบรกิารของ 
ปตท. และการส่ง Spam mail เป็นต้น

15.5 บคุลากรของ ปตท. ต้องปฏบิตังิานโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ลีขิสทิธิถ์กูต้อง 
หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกส�านักงาน ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์ 
และปรึกษาผูบ้งัคับบญัชาก่อนทกุคร้ัง ห้ามติดตัง้และใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องใน ปตท. โดยเด็ดขาด

15.6 บคุลากรของ ปตท. ต้องเกบ็รักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลบั ไม่บอกบุคคลอืน่ 
เพือ่ป้องกนัไม่ ให้บคุคลอืน่เข้าถงึรหสัผ่านของตน รวมท้ังไม่ ใช้อนิเตอร์เนต็เข้าไปยงั 
เว็บไซต์ที่ ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ ปตท.

15.7 กรณีที่บุคลากรของ ปตท. ขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของ 
ผูร้บัจ้างใช้ระบบสารสนเทศของ ปตท.  บคุลากรของ ปตท. ผูข้อต้องควบคมุการใช้งาน 
ของผู ้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู ้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อ 
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ ปตท. จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น

15.8 ปตท. จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบ
สารสนเทศของบุคลากรของ ปตท. เพือ่ป้องกนัความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
ของ ปตท.
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นโยบายต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
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นโยบายต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.

บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) (ปตท.) ยดึมัน่ในกำรด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ โปร่งใส 
เป็นธรรม และเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ไม่ว่ำกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ
นั้นจะอยู่ในประเทศหรือต่ำงประเทศ  ปตท. จะปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และไม่ยอมรบักำรทจุรติและคอร์รปัชนั ทกุรปูแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม  ปตท. จงึก�ำหนด
ให้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ลูกจ้ำง ตลอดจนบุคคลใด ๆ ที่กระท�ำกำรเพื่อประโยชน์
ของ ปตท. หรือในนำมของ ปตท. ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชันของ 
ปตท. อย่ำงจริงจัง

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.

นิยาม

ทุจริต (Fraud) 

หมำยถงึ กำรกระท�ำใด ๆ  เพือ่แสวงหำประโยชน์ท่ีมคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย 
ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมำยรวมถึงกำรกระท�ำต่ำง ๆ ได้แก่ 

กำรยักยอก (Asset Misappropriation), 
กำรตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud) และ 
กำรคอร์รัปชัน (Corruption)   

อำทิ กำรให้ กำรเสนอ/ให้ค�ำมั่น/สัญญำว่ำจะให้ หรือกำรรับ กำรเรียกร้องซึ่ง
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อย่ำงไม่เหมำะสม โดยปฏิบัติต่อเจำ้หน้ำที่
ของรัฐหรือเอกชนหรือผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
เพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวกระท�ำหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ี อันเป็นกำรให้ได้มำ
หรือรักษำไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมในทำงธุรกิจ
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บุคลากรของ ปตท.

หมำยถึง กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับของ ปตท.

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท.

หมำยถึง ลกูจ้ำง ตัวแทน บรษัิทในเครอื หรอืบุคคลใดซ่ึงกระท�ำกำร   
เพือ่หรือในนำมของ ปตท. ไม่ว่ำจะมอี�ำนำจหน้ำท่ีในกำรนัน้หรือไม่กต็ำม 

ขอบเขตของนโยบาย
 
นโยบำยฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคลำกรของ ปตท. และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ ปตท.

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
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 แนวปฏิบัติ
1. บุคลำกรของ ปตท. ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชันของ 

ปตท. รวมถึงกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตและคอร์รัปชันอย่ำงเคร่งครัด

2. บคุลำกรของ ปตท. ต้องปฏบิติัหน้ำทีใ่นควำมรบัผดิชอบด้วยขีดควำมสำมำรถและ
ประสิทธิภำพทีเ่พยีงพอ มจีติส�ำนกึทีดี่ ซือ่สตัย์สจุริต เทีย่งธรรม ยดึมัน่ในคณุธรรม 
จริยธรรม จรรยำบรรณในวิชำชีพ และมีควำมรับผิดชอบ

3. บุคลำกรของ ปตท. ต้องไม่ด�ำเนินกำรหรือเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรทุจริตและ
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมนโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน คู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำง
จริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งระเบียบ และ
ข้อก�ำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. บุคลำกรของ ปตท. ต้องหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) กับ ปตท. กำรด�ำเนินกำรใด ๆ  จะต้องเป็นไปอย่ำงสมเหตุ
สมผล อยู่บนพื้นฐำนของกำรกระท�ำเพื่อประโยชน์ของ ปตท. ไม่ขัดต่อกฎหมำย 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หำกมีกำรกระท�ำหรือพฤติกำรณ์ใดที่เข้ำข่ำยมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับ ปตท. บุคลำกรดังกล่ำวมีหน้ำที่รำยงำนควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ผ่ำนช่องทำงที่ ปตท. ก�ำหนด

5. บคุลำกรของ ปตท. ต้องปฏบิตัหิน้ำทีด้่วยควำมระมดัระวงัเกีย่วกบักำรรบั กำรให้
ของขวญั ทรพัย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใด รวมถงึค่ำบรกิำรต้อนรบั และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน กลุ่ม 
ปตท. เรื่องกำรรับ-ให้ของขวัญ กำรเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด   

6. กำรบรจิำคเพือ่กำรกศุล และกำรให้เงินสนับสนนุของปตท. มีข้ันตอนกำรตรวจสอบ 
อนุมตั ิและสอบทำน โดยต้องมเีอกสำรหลกัฐำนชดัเจนและสอดคล้องกบัระเบยีบ
ของ ปตท. เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็น
ข้ออ้ำงส�ำหรับกำรทุจริตและคอร์รัปชัน 

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
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7. ปตท. จัดให้มีมำตรกำรด้ำน Governance Risk และ Compliance (GRC) 
แบบบูรณำกำร ที่ช่วยส่งเสริมกำรก�ำกับดูแลด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน อำทิ กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรทุจริตและคอร์รัปชันใน
ทุกกระบวนกำรท�ำงำน เช่น งำนขำย กำรตลำด งำนจัดหำพัสดุและท�ำสัญญำ 
เป็นต้น และบรหิำรจดักำรให้มวีธิกีำรแก้ไขทีเ่หมำะสม รวมถงึจดัให้มกีำรประเมนิ
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรบริหำรจัดกำรดังกล่ำวอย่ำงสม�่ำเสมอ 

8.  ปตท. มกีระบวนกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ทีส่ะท้อนถงึควำมมุง่มัน่ต่อมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน 

9. ปตท. มหีลกักำรทีจ่ะไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทำงลบต่อบคุลำกรทีป่ฏเิสธ
กำรทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่ำกำรกระท�ำนั้นจะท�ำให้ ปตท. สูญเสียโอกำสทำง
ธุรกิจ โดย ปตท. มีกระบวนกำรสื่อสำรอย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับหลักกำรดังกล่ำว 

10. หน่วยงำนควบคุมภำยในต้องรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในต่อหน่วย
งำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือด�ำเนินกำรสอบทำน หำกพบประเด็นที่มีกำรปฏิบัติ
ไม่สอดคล้องกับนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชันจะต้องแจ้งหน่วยงำนผู้
ปฏบิติัหรอืผูท้ีเ่ก่ียวข้องตำมควำมเหมำะสม เพือ่ให้มกีำรปรบัปรงุมำตรกำรควบคมุ

 
11. ปตท. จัดให้มีขั้นตอนเพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรท�ำบัญชี 

กำรเกบ็รกัษำข้อมลู เอกสำรและบนัทึกต่ำงๆ ได้รับกำรตรวจสอบเพือ่ยนืยนัควำมถูก
ต้องและเหมำะสมของรำยกำรทำงกำรเงนิ และม่ันใจได้ว่ำกำรบนัทกึรำยกำรมหีลกั
ฐำนเพยีงพอ รวมทัง้เพือ่ยนืยนัประสิทธผิลของกระบวนกำรตำมมำตรกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและคอร์รัปชัน

12. ปตท. จดัให้มีกำรสือ่สำรและฝึกอบรมอย่ำงต่อเนือ่งแก่บคุลำกรของ ปตท. เพือ่ให้เกดิ
ควำมรูค้วำมเข้ำใจอย่ำงแท้จรงิเกีย่วกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติและคอร์รปัชนั 
ควำมคำดหวังของ ปตท. และบทลงโทษหำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรนี้

13. ปตท. สือ่สำรนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุรติและคอร์รปัชนั และแนวปฏบิตัไิปยงับคุคล
ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ ปตท. มีอ�ำนำจใน
กำรควบคมุ คูค้่ำทำงธุรกจิ และผู้มีส่วนได้เสยี รวมทัง้สำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงกำร
สือ่สำรทีห่ลำกหลำย เพือ่ทรำบและน�ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติและคอร์รัปชนัไป
ปฏบิตัิ

นโยบายต ่อต ้ านทุจริตและคอร ์รัปชันของ ปตท.
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14. ปตท. จดัให้มีมำตรกำรในกำรก�ำกบัดูแลคู่ค้ำทำงธุรกจิเพือ่ให้มัน่ใจว่ำคู่ค้ำทำงธรุกิจ
ปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน

15. ส�ำนักตรวจสอบภำยในสำมำรถรำยงำนประเด็นท่ีพบเกี่ยวกับกำรทุจริตหรือ
คอร์รัปชนั หรอืพฤติกรรมทีน่่ำสงสยัเกีย่วกบักำรกระท�ำนีอ้ย่ำงเร่งด่วนต่อประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท.

การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน
 
บุคลำกรของ ปตท. ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบกำรกระท�ำที่อำจฝ่ำฝืนนโยบำย
ต่อต้ำนกำรทจุรติและคอร์รปัชนั โดย ปตท. จัดให้มช่ีองทำงกำรแจ้งเบำะแสและกำรคุ้มครอง
ผูร้ำยงำน เมือ่บคุลำกรต้องกำรแจ้งข้อมลูหรอืเบำะแส รวมท้ังเมือ่บุคลำกรต้องกำรค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำม
ข้อก�ำหนดของ ปตท. ว่ำด้วย กำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรทจุรติและกำรไม่ปฏิบตัติำม
กฎหมำย กฎระเบียบองค์กร 

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
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นโยบายต ่อต ้ านทุจริตและคอร ์รัปชันของ ปตท.

บทลงโทษ
ปตท. จัดให้มีกระบวนกำรลงโทษบุคลำกรท่ีไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
และคอร์รัปชัน โดยกำรลงโทษนี้รวมถึงกำรเลิกจ้ำงงำน ในกรณีที่ ปตท. เห็นว่ำจ�ำเป็น 
กำรกระท�ำใดๆ ที่ฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมนโยบำยนี้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม จะได้
รับกำรพิจำรณำทำงวนิยัตำมระเบยีบท่ี ปตท. ก�ำหนดไว้ และ/หรอื มโีทษตำมกฎหมำย 
ในกรณีของบคุคลทีม่คีวำมเก่ียวข้องกบั ปตท. หำก ปตท. พบกำรปฏบิตัทิีไ่ม่สอดคล้อง
กับนโยบำยนี้ ปตท. อำจพิจำรณำบอกเลิกนิติสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้ ดังนั้น บุคลำกรของ 
ปตท. รวมถึงบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ ปตท. ต้องท�ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำน เน่ืองจำก
ข้อกล่ำวหำเรื่องกำรทุจริตและคอร์รัปชันอำจสร้ำงควำมเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคลำกร
ของ ปตท. และท�ำให้ภำพลักษณ์ของ ปตท. มัวหมองได้ แม้ว่ำจะไม่มีมูลควำมจริงเลย
ก็ตำม หำกพบกำรกระท�ำใดที่เข้ำข่ำยขัดต่อนโยบำยนี้ ให้แจ้งผ่ำนช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสที่ ปตท. ก�ำหนด
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ภาคผนวก
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1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ ปตท. บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้น
ที่ถือโดยผู ้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย (ผู ้ที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง บุคคลตำมมำตรำ 258
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์)

2. ไม่เป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบริหำรงำน / พนักงำน / ลกูจ้ำง / ท่ีปรกึษำท่ีได้เงนิเดอืน
ประจ�ำหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง
2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง)

3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนในลักษณะท่ีเป็นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้บริหำรหรือ
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย

4. ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ ปตท.
(ก)  ลักษณะความสัมพันธ์
• ควำมสัมพันธ์ในลักษณะของกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ

- ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ : ผูส้อบบัญชี ผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชีพอืน่ เช่น ท่ีปรกึษำ
กฎหมำย ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน เป็นต้น

- ระดับนัยส�ำคัญที่เขำ้ขำ่ยไม่อิสระ
◊ กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ำมทุกกรณี
◊ กรณเีป็นผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพีอืน่ : มลูค่ำรำยกำรเกนิ 2 ล้ำนบำทต่อปี

• ควำมสมัพนัธ์ทำงกำรค้ำ / ทำงธรุกจิ (ใช้แนวทำงในท�ำนองเดยีวกบัข้อก�ำหนด
ว่ำด้วย กำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของตลำดหลักทรัพย์ฯ)
- ลักษณะควำมสมัพันธ์ : ก�ำหนดครอบคลมุรำยกำรทำงธรุกจิทกุประเภท

ได้แก่ รำยกำรที่เป็นธุรกรรมปกติ รำยกำรเช่ำ / ให้เชำ่อสังหำริมทรัพย์
รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์ / บริกำร และรำยกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน

ค�าจ�ากัดความ และคุณสมบัต ิ
ความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท.
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- ระดบันยัส�ำคญัทีเ่ข้ำข่ำยไม่อสิระ : มลูค่ำรำยกำร ≥ 20 ล้ำนบำท หรอื ≥ 3%
ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ ทั้งนี้  ในกำรพิจำรณำ
มูลค่ำรำยกำรให้รวมรำยกำรที่เกิดข้ึนในระหว่ำง 6 เดือน ก่อนวันท่ีมี
กำรท�ำรำยกำรในครั้งนี้ด้วย

  (ข)  กรณีทีมี่ลกัษณะความสมัพนัธ์ตาม (ก) กบันิตบิคุคล บคุคลทีถื่อว่าเข้าข่าย 
ไม่อสิระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณเีป็นกรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น

  (ค)   ก�าหนดช่วงเวลาทีห้่ามมคีวามสมัพนัธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจบุนัและ 2 ปี 
ก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง

  (ง)   ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจ�ำเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่ำงสม�่ำเสมอและ 
ต่อเนื่อง กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบอำจมีควำมสัมพันธ์เกินระดับ 
นัยส�ำคัญที่ก�ำหนด ในระหว่ำงด�ำรงต�ำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจำก 
คณะกรรมกำร ปตท. ก่อนและมติที่ ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ โดย ปตท.  
ต้องเปิดเผยควำมสมัพันธ์ดังกล่ำวของกรรมกำรรำยน้ันไว้ในแบบแสดงรำยกำร 
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2) ของ ปตท.  
และหำกต่อมำ ปตท. จะเสนอกรรมกำรอิสระนั้น เพ่ือด�ำรงต�ำแหน่ง 
ต่ออีกวำระหนึ่ง ปตท. จะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว 
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระเลือกตั้งกรรมกำรด้วย

5. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ด้รบัแต่งต้ังขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมกำรของ ปตท. ผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ ปตท.

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้

7. กรรมกำรอิสระทีม่คุีณสมบติัตำม (1) – (6) อำจได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
ปตท. ให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีควำมขัดแย้ง โดยมี
กำรตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมกำรอิสระมีกำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระในบริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกำรด�ำรง 
ต�ำแหน่งดังกล่ำว และค่ำตอบแทนรวมที่กรรมกำรอิสระรำยนั้นได้รับในแบบ 56-1  
และแบบ 56-2 ด้วย
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ภาคผนวก

1. เสนอแนะเร่ืองทีส่�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ผูถ้อืหุ้น และผูถ้อืหุน้รำยย่อยต่อ
คณะกรรมกำร ปตท. และ / หรอืประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
แล้วแต่กรณี

2. ให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ปตท. ที่พึงปฏิบัติ  
รวมทั้งให้ควำมคิดเห็นตำมบทบำทและหน้ำที่ของกรรมกำรอิสระที่พึงปฏิบัติ
เพื่อประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรำยย่อย

3. สอบทำนให้ ปตท. ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรอิสระ รวมถึง
ทบทวนนิยำมกรรมกำรอิสระให้มีควำมเหมำะสมและครบถ้วนตำมกฎหมำย

4. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร ปตท. มอบหมำยโดยจะต้องไม่มีผลต่อ
กำรปฏิบัติหนำ้ที่อย่ำงเป็นอิสระ

5. วำระของกรรมกำรอสิระ เริม่ตัง้แตม่คีณุสมบตัิครบถ้วนตำมนยิำมกรรมกำรอสิระ
ในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. และพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรอิสระ
เมื่อขำดคุณสมบัติตำมนิยำมดังกล่ำว หรือพ้นจำกต�ำแหน่งกรรมกำร ปตท.

6. กรรมกำรอิสระต้องประชุมอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
กรรมการอิสระของ ปตท. 
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ภาคผนวก

ค�าจ�ากัดความ แนวทางปฏบิตัเิก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทีข่ดักัน

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมายความว่า 

ผูบ้ริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผูม้อี�ำนำจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบักำรเสนอให้เป็นผูม้อี�ำนำจ
ควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายความว่า 

รำยกำรระหว่ำง ปตท. หรอืบรษิทัย่อยกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของ ปตท. หรอืรำยกำรระหว่ำง
บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันแบ่งเป็น 6 ประเภท 
คือ

1. รำยกำรกำรค้ำท่ีเป็นธุรกิจปกติ คือ รำยกำรธุรกรรมกำรค้ำเกี่ยวกับสินทรัพย์ /
บริกำรอนัเป็นธรุกจิปกติของ ปตท. ทีท่�ำเป็นประจ�ำ และเป็นไปตำมเงือ่นไขกำรค้ำ
ทัว่ไป เช่น กำรซือ้ขำยผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม  กำรซือ้วตัถดุบิ กำรให้บริกำร เป็นต้น

2. รำยกำรสนบัสนนุธรุกจิปกติ คือ รำยกำรธรุกรรมกำรค้ำเกีย่วกับสินทรพัย์ / บรกิำร
เพื่อสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจปกติของบริษัท ให้ด�ำเนินกำรไปได้อย่ำงรำบรื่น
ได้แก่ กำรว่ำจ้ำงขนส่งสนิค้ำ กำรว่ำจ้ำงท�ำโฆษณำ สญัญำควำมช่วยเหลอืทำงเทคนคิ
หรือจ้ำงบริหำรงำน เป็นต้น

3. รำยกำรเช่ำ / ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะสั้น คือ รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสังหำริมทรพัย์ทีไ่ม่สำมำรถแสดงได้ว่ำเป็นไปตำมเงือ่นไขกำรค้ำทัว่ไป และมอีำยุ
สัญญำไม่เกินกว่ำ 3 ปี

4. รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำรอื่น

5. รำยกำรควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินกบับรษิทัย่อย บรษิทัร่วม เช่น เงนิทุนหมนุเวียน
ในรูปเงินกู้ กำรให้กู้ยืมค�้ำประกัน เป็นต้น ซึ่ง ปตท. จะต้องได้รับผลตอบแทน เช่น
ดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด

6. รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอื่น นอกจำกรำยกำรตำม 1 ถึง 5
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ภาคผนวก

บริษัทย่อย หมายความว่า
บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้   

(ก) บริษัทที่ ปตท. มีอ�ำนำจควบคุมกิจกำร
(ข) บริษัทที่บริษัทตำม (ก) มีอ�ำนำจควบคุมกิจกำร
(ค) บริษัทที่อยู่ภำยใต้อ�ำนำจควบคุมกิจกำรของบริษัทตำม (ข) ต่อไปเป็นทอดๆ  

โดยเริ่มจำกกำรอยู่ภำยใต้อ�ำนำจควบคุมกิจกำรของบริษัทตำม (ข)

บริษัทร่วม หมายความว่า
บริษทัที ่ปตท. หรอืบรษิทัย่อยมอี�ำนำจในกำรมส่ีวนร่วมตดัสนิใจเกีย่วกบันโยบำยทำงกำรเงนิ 
และกำรด�ำเนินงำนของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอ�ำนำจควบคุมนโยบำยดังกล่ำว และ 
ไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจกำรร่วมค้ำ

ในกรณีที่ ปตท. หรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแตร่้อยละยี่สิบ  
แต่ไม่เกินร้อยละห้ำสิบของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำ 
ปตท. หรือบริษัทย่อยมีอ�ำนำจในกำรมีส่วนร่วมตัดสินใจตำมวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน ์
ให้เห็นเป็นอย่ำงอื่น 

อ�านาจควบคุมกิจการ  หมายความว่า  
กำรมีควำมสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) กำรถอืหุน้ท่ีมสีทิธอิอกเสยีงในบริษัทเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของจ�ำนวนสทิธอิอกเสยีง 
 ทัง้หมดของบริษัทน้ัน
(ข) กำรมีอ�ำนำจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่ำ 
 โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่ำเพรำะเหตุอื่นใด
(ค) กำรมอี�ำนำจควบคมุกำรแต่งต้ังหรอืถอดถอนกรรมกำร ตัง้แต่กึง่หนึง่ของกรรมกำร 

ทั้งหมด ไม่วำ่โดยตรงหรือโดยอ้อม

เงื่อนไขการค้าทั่วไป หมายความว่า
รำคำและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ซ่ึงรวมถึงรำคำและ 
เงื่อนไขดังต่อไปนี้

• รำคำและเงื่อนไขที่ ปตท. หรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
• รำคำและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
• รำคำและเงื่อนไขที่ ปตท. สำมำรถแสดงได้ว่ำบุคคลที่ประกอบกิจกำรเดียวกัน

ให้กับบุคคลทั่วไป
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ภาคผนวก

ค�าจ�ากัดความ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

ค�าจ�ากดัความในแนวทางปฏบิตัเิก่ียวกบั 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประโยชน์อื่นใด หมายความว่า 

สิ่งท่ีมีมูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับบริกำร กำรรับกำรฝึกอบรม 
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ผู้ที่เกี่ยวดอง / ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า 
ผู้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน พี่น้องร่วมบิดำมำรดำ หรือร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกัน ลุง ป้ำ  
น้ำ อำ คู่สมรส ผู้บุพกำรี หรือผู้สืบสันดำนของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
CommunicationTechnology หรือ ICT) หมายความว่า
กำรผสำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำกับระบบสื่อสำรโทรคมนำคมท่ีครอบคลุมระบบสื่อสำร 
อันได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสำร โทรศัพท์ เครื่องมือกำรสื่อสำรอื่นๆ กับระบบคอมพิวเตอร ์
ซอฟต์แวร์ ฐำนข้อมูล และบริกำรสำรสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่ำยโทรคมนำคม 
จ�ำนวนมำกที่เชื่อมโยงติดต่อกันและใช้ร ่วมกันได้
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ภาคผนวก

ค�าจ�ากัดความ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

ค�าจ�ากดัความในแนวทางปฏบิตัเิก่ียวกบั 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประโยชน์อื่นใด หมายความว่า 

สิ่งท่ีมีมูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับบริกำร กำรรับกำรฝึกอบรม 
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ผู้ที่เกี่ยวดอง / ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า 
ผู้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน พี่น้องร่วมบิดำมำรดำ หรือร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกัน ลุง ป้ำ  
น้ำ อำ คู่สมรส ผู้บุพกำรี หรือผู้สืบสันดำนของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
CommunicationTechnology หรือ ICT) หมายความว่า
กำรผสำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำกับระบบสื่อสำรโทรคมนำคมท่ีครอบคลุมระบบสื่อสำร 
อันได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสำร โทรศัพท์ เครื่องมือกำรสื่อสำรอื่นๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ ฐำนข้อมูล และบริกำรสำรสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่ำยโทรคมนำคม 
จ�ำนวนมำกที่เชื่อมโยงติดต่อกันและใช้ร ่วมกันได้
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ภาคผนวก

ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีคุณสมบัติ และหนำ้ที่ดังต่อไปนี้

1. มคีวำมเป็นอสิระในกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรประกอบวชิำชพีตรวจสอบภำยใน

2. มีสิทธิที่จะขอตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่ำงๆ รวมท้ังหนังสือบัญชี เอกสำร
ประกอบกำรบันทึกบัญชี จดหมำยโต้ตอบ และรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. สำมำรถขอให้พนกังำนของหน่วยรบัตรวจให้ข้อมลูค�ำชีแ้จง และส่งมอบเอกสำรในเรือ่ง
ที่ท�ำกำรตรวจสอบ

4. ต้องเสนอผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของ ปตท. ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้อยปีละครั้ง

ค�าจ�ากดัความของคณุสมบัตแิละหน้าท่ี
ส�าคัญของผู้ตรวจสอบภายใน
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ภาคผนวก

แบบฟอร์ม
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แบบเปิดเผยรายการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของ ปตท.



 ตำมระเบยีบบรษิทั ปตท. จ�ำกดั (มหำชน) ว่ำด้วยหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดขีอง ปตท.  
ซึ่งก�ำหนดให้บุคลำกรทุกระดับยึดถือปฏิบัติในกำรด�ำเนินงำนด้วยมำตรฐำนขั้นสูงสุด  
โดยบุคลำกรทุกระดับจะต ้อง เป ิด เผยรำยกำรที่ เป ็นผลประโยชน ์ที่ ขั ดกันกับ 
ผลประโยชน์ของ ปตท.

รำยงำนฉบับนี้เป็นรำยงำนประเภท (โปรดท�ำเครื่องหมำย  X  ในช่อง )

  รำยงำนประจ�ำป ี       รำยงำนเมื่อเกิดเหตุกำรณ์

 ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนคู ่มือหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำงจริยธรรม และ 
จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจของ ปตท. และข้อควำมในแบบเปิดเผยฯ ฉบับนี้ 
อย่ำงครบถ้วนและท�ำควำมเข้ำใจอย่ำงดีแล้ว โดยข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด  
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำกำรละเว้นหรือฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมคู่มือดังกล่ำว อำจต้องได้รับโทษ
ทำงวินัยตำมขั้นตอนกำรลงโทษ และควำมร้ำยแรงของกำรกระท�ำ 

 ข้ำพเจ้ำจึงขอรำยงำนดังต่อไปนี้
 
 ข้อมูลญาติที่ท�างานใน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
 (กรอกข้อมูลปัจจุบัน หำกมำกกว่ำหนึ่งรำยกำร กรุณำแนบเอกสำรเพิ่มเติม)

 ชื่อ (นำย / นำง / นำงสำว)     นำมสกุล    
 ควำมสัมพันธ์        รหัสพนักงำน     
 หน่วยงำนที่สังกัด       บริษัท

แบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.

(โปรดท�ำเครื่องหมำย X  ในช่อง  รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลหำกจ�ำเป็น (ถ้ำมี))

 ข้ำพเจ้ำ ไม่ม ีรำยกำรที่อำจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. 

 ข้ำพเจ้ำ มี รำยกำรที่อำจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. โดยมี 
 ลักษณะของรำยกำรดังต่อไปนี้

  มข้ีอตกลงทำงกำรค้ำทัว่ไป, เป็นคูค้่ำ, หรอืเข้ำร่วมกระบวนกำรจัดซ้ือจดัจ้ำงกับ ปตท.  
  หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท.

  มีข้อพิพำทที่อำจส่งผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่

  มีรำยกำรอื่นที่คำดว่ำจะก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับ ปตท.  



  โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

   ข้ำพเจ้ำ โดยใช้ชื่อข้ำพเจ้ำเอง

   ข้ำพเจ้ำ โดยใช้ชื่ออื่น (ระบุชื่อ)

   บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำ หรือผู้แทนของข้ำพเจ้ำ
   ชื่อ (นำย / นำง / นำงสำว)    นำมสกุล
   เกี่ยวข้องเป็น

 รำยละเอียดของรำยกำรที่อำจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. 
 (กรุณำแนบเอกสำรเพิ่มเติม (ถ้ำมี))

 
 วิธีกำรแก้ไข ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำได้ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำแล้ว (ถ้ำมี)

พนักงำนลงชื่อ : 
    ( )

รหัสพนักงำน : 
ต�ำแหน่ง : 

ชื่อย่อหน่วยงำน : 
 วันที ่:  /  /

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา* :

  รับทรำบ

  อื่นๆ

ผู้บังคับบัญชำลงชื่อ : 
    ( )

ต�ำแหน่ง : 
วันที่ :  /  /



ความเห็นของผู้จัดการฝ่ายก�ากับดูแลและส่งเสริมธรรมภิบาล : 

  รับทรำบ

  อื่นๆ

ลงชื่อ : 
    ( )
    ต�ำแหน่ง :                     ผจ.กธญ. 

วันที่ :  /  /

หมายเหตุ * :

*กรณีเป็นพนักงานระดับส่วนลงไปให้เสนอผู้บังคับบัญชำคือผู้จัดกำรฝ่ำยลงนำมรับรอง

*กรณีเป็นพนักงานระดับส่วนลงไปไม่สังกัดฝ่ายให้เสนอผู้บังคับบัญชำที่สูงกว่ำระดับฝ่ำยเหนือขึ้นไป 1 ระดับลงนำมรับรอง

*กรณเีป็นผูบ้รหิารระดบัฝ่ายขึน้ไปให้เสนอผูบ้งัคับบญัชำคอืผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่หรือผูบ้งัคบับญัชำเหนือขึน้ไป 1 ระดับลงนำมรับรอง 

(หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 13505, 13472)
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แบบรายงานการรับของขวัญ  
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด



แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใด

วันที่ 

เรียน  (ผู้บังคับบัญชำ)*

 ด้วยเมือ่วนัที่ ข้ำพเจ้ำ (นำย / นำง / นำงสำว)

รหัสพนักงำน ต�ำแหน่ง แผนก

ส่วน ฝ่ำย สังกัด  
   
ได้รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้

1.         จำกบริษัท / บุคคล
2.         จำกบริษัท / บุคคล
3.         จำกบริษัท / บุคคล
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ ทั้งนี้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่ำวนั้น 
ข้ำพเจ้ำจักได้น�ำส่งฝ่ำยก�ำกับดูแลและส่งเสริมธรรมำภิบำล (กธญ.) 
ภำยในวันที่

ลงชื่อผู้รำยงำน : 
    ( )

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา* :

  รับทรำบ

  อื่นๆ

ผู้บังคับบัญชำลงชื่อ : 
    ( )

ต�ำแหน่ง : 
วันที่ :  /  /

หมายเหตุ* :

*กรณีเป็นพนักงานระดับส่วนลงไปให้เสนอผู้บังคับบัญชำคือผู้จัดกำรฝ่ำยลงนำมรับรอง

*กรณีเป็นพนักงานระดับส่วนลงไปไม่ได้สังกัดฝ่ำยให้เสนอผู้บังคับบัญชำที่สูงกว่ำระดับฝ่ำยเหนือขึ้นไป 1 ระดับลงนำมรับรอง

*กรณีเป็นผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ให้เสนอผู้บังคับบัญชำคือผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป 1 ระดับลงนำมรับทรำบ
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แบบแสดงเจตนาความต้องการ
ซื้อ-ขายหลักทรัพย์  

บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า



เรียน เลขำนุกำรบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) / ผจ.สผญ.

 ข้ำพเจ้ำ (นำย / นำง / นำงสำว)     รหัสพนักงำน
ต�ำแหน่ง แผนก ส่วน
ฝ่ำย สังกัด 

มีควำมประสงค์จะซ้ือ-ขำยหลักทรัพย์บริษัท ในกลุ่ม ปตท. ในอีก 2 วันท�ำกำรเป็นต้นไป  

โดยมีรำยละเอียดดังนี้

1.   ซื้อ /   ขำย หลักทรัพย์บริษัท  จ�ำนวน  หุ้น ในช่วงวันที่  
2.   ซื้อ /   ขำย หลักทรัพย์บริษัท  จ�ำนวน  หุ้น ในช่วงวันที่  
3.   ซื้อ /   ขำย หลักทรัพย์บริษัท  จ�ำนวน  หุ้น ในช่วงวันที่  
4.   ซื้อ /   ขำย หลักทรัพย์บริษัท  จ�ำนวน  หุ้น ในช่วงวันที่  
5.   ซื้อ /   ขำย หลักทรัพย์บริษัท  จ�ำนวน  หุ้น ในช่วงวันที่  

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ลงชื่อผู้รำยงำน : 

    ( )
วันที่ :  /  /

ความเห็นของผู้จัดการฝ่ายส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท : 

  รับทรำบ

  อื่นๆ

ลงชื่อ : 
    ( )
    ต�ำแหน่ง :                     ผจ.สผญ. 

วันที่ :  /  /

หมายเหตุ :
แบบแสดงเจตนำควำมต้องกำรซื้อ-ขำยหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้ำนี้ ใช้ส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล  
ที่รับทรำบข้อมูลภำยในและต้องกำรซื้อ-ขำยหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่เป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ในกำรด�ำเนินธุรกิจ

แบบแสดงเจตนาความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย ์
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า
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เอกสารอ้างอิง
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เอกสารอ้างอิง

• พระรำชบญัญตัคิณุสมบตัมิำตรฐำนส�ำหรบักรรมกำรและพนกังำนรฐัวสิำหกิจ พ.ศ. 2518 

• พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

• พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 

• หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

เอกสารอ ้างอิง








