
การประเมนิความเสีย่งดา้นทจุรติและคอรรั์ปชนั หรอืผลประโยชนท์ับซอ้น



รายงานผลการประเมนิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนัของ ปตท. 
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ทีม่า  

นโยบายตอ่ตา้นคอรรั์ปชนัของ ปตท. กําหนด
แนวปฏบิตัใิห ้

“ปตท. จดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่ง
ตอ่การเกดิคอรร์ปัชนั และบรหิาร

จดัการใหม้วีธิกีารแกไ้ขทีเ่หมาะสม”

มตกิารประชมุคณะกรรมการจัดการ ปตท. 
ครัง้ที ่5/2560 เห็นชอบใหใ้ช ้เกณฑก์าร
ประเมนิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนั และ 
ประกาศใช ้คูม่อืการบรหิารความเสีย่ง
ดา้นการคอรร์ปัชนั ของ ปตท. 



ทีม่า
Risk Criteria

1 2 3 4 Likelihood

Impact

1
2

3
4

Risk Map
หุน้ ปตท. ถกู
ขึน้เครือ่งหมาย 
SP

หุน้ ปตท. ถกู
เทขายโดยนัก
ลงทนุเป็น
จํานวนมาก

ทําใหเ้กดิการ
ตอ่ตา้นอยา่ง
รนุแรงจาก
สาธารณะ

มกีารนําเสนอ
ขา่วแพรห่ลาย
ผา่นสือ่ในและ
ตา่งประเทศ

หุน้ ปตท. ถกู
ขึน้เครือ่งหมาย 
H

ทําใหเ้กดิความ
ไมพ่อใจอยา่ง
มากจาก
สาธารณะ

มกีารนําเสนอ
ขา่วแพรห่ลาย
ผา่นสือ่ใน
ประเทศ

หุน้ ปตท. ถกู
ขึน้เครือ่งหมาย 
NP

ทําใหเ้กดิความ
ไมพ่อใจจาก
สาธารณะ

มโีอกาสเกดิต่ํา
(≤5%)

มโีอกาสเกดิ
ปานกลาง
(>5% ถงึ
≤10%)

มโีอกาสเกดิสงู
(>10% ถงึ
≤20%)

มโีอกาสเกดิสงู
มาก (>5%)

มกีารควบคมุที่
ไดอ้อกแบบไว ้
และมกีารนําไป
ปฏบัิติ

มกีารควบคมุที่
ไดอ้อกแบบไว ้
แตก่ารนําไป
ปฏบัิตยัิงไม่
สมํ่าเสมอ

การควบคมุที่
ไดอ้อกแบบไว ้
ยังไมเ่พยีงพอ
หรอืไม่
เหมาะสม

ไมม่กีารควบคมุ
เลย

Extreme

High

Medium

Zone เหลอืง: Process Owner ตอ้งหมัน่
ประเมนิประสทิธผิลของกจิกรรมควบคมุภายใน

Zone แดง,สม้: Process Owner ตอ้ง เพิม่
การควบคมุภายใน และ/หรอื การนําไปปฏบิตั ิ

4



การดาํเนนิงาน
ในปี 2561 กธญ. กําหนดใหท้กุหน่วยงานประเมนิความเสีย่งดา้นคอรรั์ปชนั โดยรว่มกบั 

ภสญ. (กภญ. เดมิ) และ กมญ. ใหม้กีารประเมนิในรปูแบบ Internal Control Health-Check
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การดาํเนนิงาน
แบบประเมนิ Internal Control Health-Check ไดกํ้าหนดใหท้กุหน่วยงานประเมนิความเสีย่งจาก

กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบั รายได,้ ตน้ทนุขายคา่ใชจ้า่ย และการปฏบิตัติามกฎหมายฯ (Compliance)
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การประเมนิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนั ประจาํปี 2561

จากการประเมนิความเสีย่งดา้นคอรรั์ปชนั ประจําปี 2561 สรปุผลการประเมนิไดด้งันี้

• พบความเสีย่งคอรรั์ปชนัจากการประเมนิความเสีย่งในกระบวนการทํางานตา่ง ๆ 
ทัง้หมด 186 กระบวนการ ดงันี้

• งานจัดซือ้จัดจา้ง 84 ความเสีย่ง
• งานตดิตอ่ภาครัฐ/บคุคลภายนอก 41 ความเสีย่ง
• งานประชมุ/การรับรูข้อ้มลู 19 ความเสีย่ง
• งานบรจิาค/สนับสนุน/CSR 13 ความเสีย่ง
• การดําเนนิงานระหวา่งหน่วยงานในองคก์ร 10 ความเสีย่ง
• งานขายและการตลาด 9 ความเสีย่ง
• นําเขา้-สง่ออก 3 ความเสีย่ง
• งานสรรหาบคุลากร 1 ความเสีย่ง
• งานอืน่ ๆ 17 ความเสีย่ง

รวม 197 ความเสีย่ง
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การประเมนิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนั ประจาํปี 2561

ขอความรว่มมอืทกุหน่วยงานระดบัฝ่ายใน ปตท. ดําเนนิการประเมนิความเสีย่งดา้นคอรรั์ปชนั 
โดยไดผ้ลการประเมนิความเสีย่ง โดยสรปุ ดงันี้

• ระดบัความเสีย่งทีป่ระเมนิได ้
• Extreme 3 ความเสีย่ง
• High 44 ความเสีย่ง
• Medium 150 ความเสีย่ง

• ความเสีย่ง ระดบั Extreme ทัง้หมดจํานวน 3 ความเสีย่ง

งานจัดซือ้จัดจา้ง 2
งานประชมุ/การรับรูข้อ้มลู 1
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การประเมนิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนั ประจาํปี 2561

Control

Key Controls in Place Further Actions to be Taken

งานจดัซือ้จดัจา้ง • มกีารปฏบิัตติาม พ.ร.บ.จัดซือ้
จัดจา้งภาครัฐ เชน่
o การแตง่ตัง้คณะกรรมการ

จัดทํารา่งขอบเขตงาน 
(TOR)

o การประกาศรับฟังความ
คดิเห็นรา่ง TOR จาก
สาธารณชน (กรณีงาน E-
Bidding ทีว่งเงนิเกนิ 5 ลา้น
บาท)

o การเขา้รว่มโครงการ
ขอ้ตกลงคณุธรรม (Integrity 
Pact) สําหรับงานมลูคา่สงู

o No Gift Policy
o การตรวจสอบประวตัคิูค่า้

• การเนน้ย้ําใหพ้นักงานปฏบิัตติาม
หลัก CG ของ ปตท. และระเบยีบ
ขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จัดซือ้จัดจา้งอยา่งเครง่ครัด

21
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การประเมนิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนั ประจาํปี 2561

Control

Key Controls in Place Further Actions to be Taken

งานประชุม/การรบัรู ้
ขอ้มลู

• การจํากดัการรับรูข้อ้มลูภายใน
• การหา้มผูเ้กีย่วขอ้กบัขอ้มลู

ภายใน ซือ้/ขายหลักทรัพยข์อง 
ปตท. และบรษัิทในกลุม่ ในชว่ง 
45 วนั (ปฏทินิ) สําหรับงบไตร
มาสและ 60 วนั (ปฏทินิ) 
สําหรับงบประจําปี ตัง้แตว่นัปิด
สิน้งวดตามรอบระยะเวลาบัญช ี
หรอื ตัง้แตว่นัสิน้งวดจนถงึวันที่
แจง้งบตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย 

• การใหผู้เ้กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู
ภายในหลกีเลีย่งการซือ้/ขาย
หลักทรัพยข์อง ปตท. และ
บรษัิทในกลุม่ ในทกุชว่งเวลา 
หากมคีวามจําเป็น ใหแ้จง้
เลขานุการบรษัิทลว่งหนา้อยา่ง
นอ้ย 2 วนั

• เนน้ย้ําการปฏบิัตติามนโยบาย
การรายงานการซือ้/ขาย
หลักทรัพยบ์รษัิทในกลุม่ ปตท. 
ลว่งหนา้3
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เปิดเผยขอ้มลูความโปรง่ใสของบคุคลากร



เปิดเผยขอ้มลูความโปรง่ใสของบคุคลากร

การจัดทํารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนป์ระจําปี 2561

ในปี 2561 จัดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานทกุระดบัจัดทํารายงานความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์โดยในสว่นของผูบ้รหิารและ
พนักงานจัดทําแบบอเิล็กทรอนกิสผ์า่นระบบ
PTT Intranet ในชว่งตน้ปี ซึง่สรปุผลไมพ่บ
รายการขดัแยง้ทีม่สีาระสาํคญั



เปิดเผยขอ้มลูความโปรง่ใสของบคุคลากร

สรปุการรายงานความตอ้งการซือ้-ขายหลกัทรัพยบ์รษัิทในกลุม่ ปตท. ลว่งหนา้ และการ
รายงานการรับของขวญั ทรัพยส์นิ หรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด ปี 2561

จากการจัดใหม้รีะบบรายงานความตอ้งการซือ้-ขายหลักทรัพยบ์รษัิทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหนา้ 
โดยหากผูบ้รหิารหรอืพนักงาน ตอ้งการซือ้-ขายหลกัทรัพยจ์ะตอ้งรายงานในระบบกอ่นลว่งหนา้อยา่ง
นอ้ย 2 วันทําการ และระบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพยส์นิ หรอืผลประโยชน์อืน่ใด โดยเมือ่รับ
ของขวญัทีไ่มส่ามารถสง่คนืได ้ผูร้ับจะตอ้งทําการรายงานในระบบใหผู้บ้ังคับบัญชารับทราบ จากนัน้
จงึสง่มอบที ่กธญ. เพือ่นําไปบรจิาคเป็น    สาธารณกศุลตอ่ไป

ในปี 2561 มกีารรายงานการซือ้ขายหลักทรัพยล์ว่งหนา้ของผูเ้กีย่วขอ้งกับขอ้มลูภายในทัง้ส ิน้ 
11 รายการ
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