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นิยามและความหมาย
22
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36
5.5  การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
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5.8  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
5.9  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
5.10 แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
5.11 การพัฒนากรรมการ
5.12 หลักการไปด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม ปตท.

ส่วนที่ 3 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ ปตท.
ความหมาย
1. การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล
2. การป้องกันการฟอกเงิน
3. การสนับสนุนภาคการเมือง
4. การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน
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8. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
9. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
10. การปฏิบัติต่อพนักงาน
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12. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
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15. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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เอกสารอ้างอิง
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ประกาศ

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ปตท. ได้ ก� ำ หนดนโยบายด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.
เป็นบริษทั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ มีการก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการ
ที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้  
นับตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2546 ปตท. ได้ประกาศหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ปตท.
และจัดท�ำเป็นคู่มือ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ปตท. ทุกคนได้รับทราบ
และน�ำมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานเสมือนเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับการยอมรับจาก
ทุกฝ่ายด้วยดีตลอดมา บัดนี้ คณะกรรมการ ปตท. เห็นสมควรให้มีการพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงสาระส�ำคัญในคูม่ อื ดังกล่าวให้ทนั สมัย และมีความเป็นสากลมากขึน้ โดยประกอบด้วย
นโยบาย หลักการ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ ของ
ปตท. เพือ่ พัฒนาและยกระดับระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ปตท. ให้มปี ระสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนือ่ ง และเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตลอดจนน�ำไปสูก่ ารเติบโต
อย่างยั่งยืนขององค์กร
เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระส�ำคัญในคู่มือฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 4 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของ ปตท. ท�ำความเข้าใจ
ลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลักปฏิบัติเพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ปตท. ต่อไป

(นายปิยสวัสดิ  ์ อัมระนันทน์)
ประธานกรรมการ
บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
เมษายน  2560

(พลเอกฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข)
ประธานกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
เมษายน  2560
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
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(นายเทวินทร์  วงศ์วานิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
เมษายน  2560
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นโยบาย

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท. มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ ปตท.
เป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ การก�ำกับดูแล
กิจการและการบริหารจัดการทีด่ เี ลิศ โดยมุง่ เน้นการสร้างประโยชน์
ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และค� ำ นึ ง ถึ ง ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย โดยรวม
มีคณ
ุ ธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
จึ ง ได้ ก� ำ หนดเป็ น นโยบายด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
เพือ่ ให้คณะกรรมการ ปตท. ผูบ้ ริหารและพนักงาน ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ปตท.
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01
คณะกรรมการ ปตท. ผู ้ บ ริ ห าร
และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะน�ำเอา
หลักส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ ดี ข อง ปตท. ทั้ ง 6 ประการ คื อ
Accountability, Responsibility,
Equitable Treatment, Transparency,
Vision to Create Long-term Value
และ Ethics มาใช้ ในการด�ำเนินงาน
มีโครงสร้างการบริหารทีม่ คี วามสัมพันธ์
กั น ระหว่ า งคณะกรรมการ ปตท.
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

02
คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ
มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่ง
บทบาทหน้ า ที่ ร ะหว่ า งประธาน
กรรมการกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ออกจาก
กันอย่างชัดเจน

04

คณะกรรมการ ปตท. จะต้องเป็นผู้น�ำ
ในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของ ปตท. และสอดส่อง
ดู แ ลเรื่ อ งการจั ด การแก้ ไ ขปั ญ หา
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

06

05
คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตัง้
คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งขึน้ ตาม
ความเหมาะสม เพือ่ ช่วยพิจารณา
กลั่นกรองงานที่มีความส�ำคัญ
อย่างรอบคอบ

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทส�ำคัญ
ในการก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ กลยุ ท ธ์
นโยบาย และแผนงานที่ ส� ำ คั ญ
ของ ปตท. โดยจะต้ อ งพิ จ ารณา
ถึ ง ปั จ จั ย เสี่ ย งและวางแนวทาง
การบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม
รวมทั้ ง ต้ อ งด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ มั่ น ใจ
ว่ า ระบบบั ญ ชี รายงานทางการเงิ น
และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการ ปตท. ต้ อ งจั ด ให้ มี
การประเมินผลตนเองรายปี เพือ่ ใช้เป็น
กรอบในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ
หน้าที่ของคณะกรรมการฯ

คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ปตท.
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09

คณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้พิจารณา
ก� ำ หนดมาตรฐานทางจริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อให้
คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงาน
รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทาง
ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ควบคู ่ ไ ปกั บ
ข้อบังคับและระเบียบของ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท. ต้ อ งให้
ผูถ้ อื หุน้ ปตท. ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสม
ในการสื่อสารกับ ปตท.
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08
คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัด
ให้ มี ก ารเปิ ด เผยสารสนเทศ
ของ ปตท. ทั้งในเรื่องทางการเงิน
และที่ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งทางการเงิ น
อย่ า งเพี ย งพอ เชื่ อ ถื อ ได้ แ ละ
ทั น เวลาเพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ ้ น และ
ผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. ได้รับ
สารสนเทศอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
ร ว ม ทั้ ง จั ด ใ ห ้ มี ห น ่ ว ย ง า น
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละหน่ ว ยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ รับผิดชอบ
การให้ ข ้ อ มู ล แก่ นั ก ลงทุ น และ
ประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการ ปตท. ต้ อ งจั ด ให้
มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา
รับผิดชอบในต�ำแหน่งบริหารที่ส�ำคัญ
ทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการ
สรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
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11
คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มรี ะบบ
ที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์ รั ป ชั น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้
มั่ น ใจว่ า ฝ่ า ยบริ ห ารได้ ต ระหนั ก และ
ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การต่ อ ต้ า นการ
ทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั น รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ
ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

มาตรฐานทางจริยธรรมของ ปตท.

มาตรฐาน

ทางจริยธรรมของ ปตท.
เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ปตท. และ
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ซึ่งบัญญัติให้มีการจัดท�ำประมวลจริยธรรมเพื่อก�ำหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปตท. จึงก�ำหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมโดยให้คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างยึดถือปฏิบัติเป็นค่านิยมร่วมขององค์กร ควบคู่ไปกับ
ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บของ ปตท. เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารและ
การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ
ผดุงเกียรติและศักดิศ์ รีควรแก่ความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจของลูกค้า
และประชาชนโดยทั่วไป ดังนี้

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
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01

02

03

ต้องยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม

ต้องมีจิตสำ�นึกที่ดี
ซื่อสัตย์ สุจริต
และรับผิดชอบ

ต้องยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติ เหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน

04

05

06

ต้องยืนหยัดทำ�ใน
สิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม
และถูกกฎหมาย

07

ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน
มีคุณภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้

ต้องให้บริการประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว
มีอธั ยาศัย
และไม่เลือกปฏิบัติ

08

ต้องยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ต้องให้ขอ
้ มูลข่าวสาร
แก่ประชาชน
อย่างครบถ้วนและ
ไม่บด
ิ เบือนข้อเท็จจริง

09

ต้องยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

ปตท. เป็นองค์กรชั้นน�ำซึ่งมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพื่อให้การด�ำเนินการ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักปฏิบัติสากล
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปตท. จึงจัดให้มี
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ ปตท.
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญ
กับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน
ตลอดจนการปฏิบัติที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นนั้นๆ

วิสัยทัศน์

บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นน�ำ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ
ต่อประเทศ
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม
เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ด�ำเนินธุรกิจ
ที่มีการบริหารจัดการผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีแก่สังคมชุมชน

ด�ำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจ ต่อผูถ้ อื หุน้
ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า
โดยผ่านการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีคุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล
ด้วยราคาเป็นธรรม

พั
น
ธกิ
จ
ด�ำเนินธุรกิจด้านพลังงาน

ต่อสังคม
ชุมชน

และปิโตรเคมีอย่างครบวงจร
ในฐานะเป็นบริษทั พลังงานแห่งชาติ
โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างสมดุลดังต่อไปนี้

ต่อลูกค้า

ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ต่อคูค่ า้
ต่อพนักงาน
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการท�ำงาน
ระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจ
ในคุณภาพชีวิตการท�ำงานของพนักงานทัดเทียม
บริษัทชั้นน�ำ เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ค่านิยมองค์กรของ ปตท.

&

บททั่วไป

หลักปฏิบัติและกลไก

เกีย่ วกับคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ ปตท.
บุคลากรของ ปตท. ทุกคนต้องศึกษา
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มาตรฐาน
ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยละเอียด
ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน ผู้ละเว้น
ย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัย
ตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นลงโทษ
ให้ไล่ออก และอาจถูกด�ำเนินคดีตาม
กฎหมายในกรณี ที่ ก ารกระท� ำ นั้ น
ผิดกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
และข้อก�ำหนดของ ปตท. ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นในทุก
หน่วยงานมีหน้าท่รี บั ผิดชอบก�ากับดูแล
และสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งาน
ในบังคับบัญชา ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
ของ ปตท. อย่างทั่วถึง
ในกรณี ที่ มี ก ารฝ่าฝื น หรื อ ละเว้ น
การปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้ ให้วินิจฉัย
ตามลักษณะของการฝ่าฝืน ความจงใจ
หรือเจตนา การหลีกเลีย่ งจริยธรรมหรือ
ความส�าคัญผิด มูลเหตุจงู ใจ ความส�าคัญ
และระดับต�าแหน่งหน้าที่ของผู้ฝ่าฝืน
ประวั ติ แ ละความประพฤติ ใ นอดี ต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิด
จากการฝ่ า ฝื น หรื อ เหตุ อื่ น อั น ควร
จะน�ามาประกอบการพิจารณา
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บุคลากรของ ปตท.
ทีต
่ อ
้ งปฏิบต
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณ

ในการประกอบวิ ช าชี พ โดยเฉพาะ
เช่ น วิ ศ วกร นั ก บั ญ ชี แพทย์
เภสั ช กร ทนายความ ต้ อ งปฏิ บั ติ
หน้ า ที่ ต ามที่ ป ระมวลจริ ย ธรรม
ในการประกอบวิ ช าชี พ ของตน
อย่างเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของมาตรฐานทางจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท.
บุคลากรของ ปตท.
ต้องพึงระลึกเสมอว่า

เราไม่ อ าจก� ำ หนดทุ ก พฤติ ก รรม
ทุ ก เหตุ ก ารณ์ และทุ ก สถานการณ์
ทั้ ง หมดไว้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ น
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของ ปตท.
หากบุคลากรของ ปตท. ประสบปัญหา
ในการตั ด สิ น ใจหรื อ การปฏิ บั ติ ง าน
ที่มิได้ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ
ของ ปตท. ให้ ตั้ ง ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ
การกระท�ำนั้นกับตนเองดังต่อไปนี้

คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
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• การกระท�ำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
หากขัดต่อกฎหมาย ให้ยุติ
• การกระท�ำนั้นขัดต่อนโยบายของ ปตท. หรือไม่
หากขัดต่อนโยบาย ให้ยุติ
• การกระท�ำนั้นขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมของ ปตท. หรือไม่
หากขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรม ให้ยุติ
• การกระท�ำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. หรือไม่
หากส่งผลเสีย ให้ยุติ
• การกระท�ำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ ปตท. หรือไม่
หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ให้ยุติ
• การกระท�ำนั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ ไม่ดีในอนาคตหรือไม่
หากก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี ให้ยุติ

กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนนั้นถูกต้องหรือไม่
ควรหารื อ ผู ้ ร ่ ว มงาน ปรึ ก ษาผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล� ำ ดั บ ชั้ น หรื อ กรรมการ
แล้วแต่กรณี
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำในขั้นต้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือสอบถาม
ได้ที่ฝ่ายก�ำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบาย

การร้องเรียน
ปตท. คาดหมายว่า บุคลากรของ ปตท. จะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ ปตท.
โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัยหรือข้องใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนร้องเรียนเมื่อพบ
พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสม หรื อ ขั ด ต่ อ มาตรฐานทางจริ ย ธรรม และจรรยาบรรณธุ ร กิ จ
ของ ปตท. หรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ ฝ่ายก�ำกับดูและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักตรวจสอบ
ภายใน  หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กร
ปตท. ให้คำ� มัน่ สัญญาว่าจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทัง้
ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ก�ำหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่อของผู้ร้องเรียน
จะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งในระหว่าง
การสอบสวน และภายหลังการสอบสวน

ช่องทางการร้องเรียนด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ

หากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณ
สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนไปยังช่องทางต่อไปนี้
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ GRChelpdesk@pttplc.com
• จดหมายธรรมดา

ฝ่ายก�ำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล			
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
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การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของ ปตท.
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นิยาม

และความหมาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี หมายถึ ง การจั ด โครงสร้ า ง และกลไกการบริ ห ารจั ด การ
ภายในองค์ ก รเพื่ อ เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งาน
และผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส� ำ คั ญ ในการสร้ า งประโยชน์ ที่ เ หมาะสมแก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวต้องสะท้อนหลักการส�ำคัญดังต่อไปนี้

Accountability
ความรับผิดชอบ
ต่อการตัดสินใจและ
การกระท�ำของตนเอง
สามารถชี้แจงและอธิบาย
การตัดสินใจนั้นได้

Responsibility
ความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ

Transparency
ความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงาน
ที่สามารถตรวจสอบได้
และมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

Equitable Treatment
การปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียมกัน
มีความเป็นธรรม
และมีค�ำอธิบายได้

Vision to Create
Long-term Value

การมีวิสัยทัศน์
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่องค์กรในระยะยาว

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
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Ethics
การมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ
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ความส�ำคัญ

ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการทีด่ ี โปร่งใส และมีมาตรฐานชัดเจน เป็นสากล ซึง่ จะช่วย
ให้ ปตท. มีศกั ยภาพในการแข่งขัน ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้
2. สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสนับสนุนให้มี
		 การสือ่ สารระหว่าง ปตท. และผูม้ สี ว่ นได้เสีย และมีสว่ นในการเพิม่ มูลค่าหุน้ ปตท.
		 3. เป็นเครือ่ งมือในการวัดผลการด�ำเนินงานของ ปตท. และตรวจสอบการท�ำงาน
			 ต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
			 4. สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร
				 ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นการสร้างพันธะผูกพันเพื่อให้
				 ฝ่ายบริหารใช้อ�ำนาจภายในขอบเขตที่ก�ำหนด
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แนวปฏิบัติที่ดี

ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ปตท.

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ย่ อ มมี สิ ท ธิ ใ นฐานะเจ้ า ของบริ ษั ท มี สิ ท ธิ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
เพื่ อ ก� ำ หนดทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น การของบริ ษั ท ผ่ า นคณะกรรมการบริ ษั ท
ที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาท�ำหน้าที่ หรือตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ จึงเป็นเวทีสำ� คัญส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ในการแสดงความคิดเห็น
ซักถามและลงมติตัดสินใจด�ำเนินการหรือไม่ด�ำเนินการ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิ
โดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอส�ำหรับการพิจารณา และรับทราบ
ผลการลงมติ
1.1 ปตท. ต้องไม่กระท�ำการใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศ
ของ ปตท. อาทิ ผู้ถือหุ้นต้องได้รับข้อมูล ขั้นตอนระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ ผู้ถือหุ้นต้องมีระยะเวลา
พอสมควรในการพิ จ ารณาก่ อ นการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยได้ รั บ ล่ ว งหน้ า ก่ อ น
การประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ปตท. ต้องมีช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 คณะกรรมการ ปตท. ต้องอ�ำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่
จัดการประชุมมีขนาดเพียงพอรองรับจ�ำนวนผู้ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัดใกล้เคียง และไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสงิ่ อ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผพู้ กิ าร มีการรักษาความปลอดภัย และพร้อมรับมือกับเหตุฉกุ เฉิน
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1.3 ปตท. ต้องไม่กระท�ำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลา
การประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมและเรือ่ งทีเ่ สนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม ประธาน
ที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็น
และซักถามในที่ประชุม
1.4 ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนแยกส� ำ หรั บ แต่ ล ะระเบี ย บวาระที่ เ สนอ
การลงมติ ต้องเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพสามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผูถ้ ือหุ้นมีสทิ ธิทราบ
ผลการลงมติอย่างทันท่วงที
1.5 กรรมการ ปตท. ทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเลขานุการบริษัท
ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจส�ำคัญ เพื่อตอบข้อซักถาม
และรับฟังความคิดเห็นของผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหารระดับสูงทุกคนควรเข้าร่วมการประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน

คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ

25

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ปตท. จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา ความเชือ่ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแม้ผถู้ อื หุน้
จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

2.1 คณะกรรมการ ปตท. ต้องรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย
หรื อ ภาษาอั ง กฤษส� ำ หรั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ชาวต่ า งชาติ เอกสารที่ ส ่ ง ให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ชาวต่างชาติต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
2.2 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
มีสิทธิได้รับเอกสาร และค�ำแนะน�ำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมและลงมติ เช่นเดียวกับผูถ้ อื หุน้ ทุกประการ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ได้รับประวัติและข้อมูลการท�ำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน
เหมาะสมในการพิจารณา
2.3 คณะกรรมการ ปตท. ต้องสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอ
วาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้
การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของ ปตท. โดยหน่วยงานส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ และให้ค�ำแนะน�ำได้
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2.4 ห้ามคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล ใช้ข้อมูลภายใน
โดยมิชอบ (Insider Trading) ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าวด้วย โดย
• ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วันส�ำหรับงบไตรมาส และ
60 วันส�ำหรับงบประจ�ำปี (ตัง้ แต่วนั ปิดงบจนถึงวันทีแ่ จ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ)
คื อ ก่ อ นที่ ง บการเงิ น จะเผยแพร่ ต ่ อ สาธารณชน พร้ อ มทั้ ง หลี ก เลี่ ย ง
การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ในกลุ ่ ม ปตท. โดยหากมี ค วามจ� ำ เป็ น
ต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องแจ้งเลขานุการบริษัท
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
• ห้ามเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
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3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
การด�ำเนินธุรกิจของ ปตท. ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ
และสังคมโลกแต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการ และมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน
การปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องก�ำหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ
3.1 ปตท. แบ่งผูม้ สี ว่ นได้เสียออกเป็นกลุม่ ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และ
นักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คูค่ า้ และบริษทั ที่ ปตท. ถือหุน้ บุคลากรของ ปตท.
ชุมชนและสังคมในภาพรวม ทั้งนี้ ปตท. ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับ
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง
3.2 ปตท. มีพันธสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ก�ำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระท�ำการใด
อันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมาย
ป้องกันการผูกขาดทางการค้า ในการปฏิบัติต่อคู่ค้า ปตท. ต้องด�ำเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม และต้องไม่เอาเปรียบคูค่ า้ โดยถือเอาประโยชน์ของ ปตท. เป็นทีต่ งั้
3.3 ปตท. ต้องค�ำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของ ปตท. โดยไม่เอาเปรียบในการท�ำ
สัญญาจ้าง มีการก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพเพือ่ กระตุน้ ให้บคุ ลากร
ของ ปตท. มีแรงจูงใจในการท�ำงาน มีการฝึกอบรม และให้การศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี มีการก�ำหนด
มาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการท�ำงาน ให้การเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง
มีแผนชดเชยที่ดีหากมีเหตุให้บุคลากรของ ปตท. ต้องยุติการท�ำงานด้วยสาเหตุ
ใดก็ตาม
3.4 ปตท. ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และ
สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม มีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจาก
ธุรกิจของ ปตท. มีแผนชดเชยทีด่ หี ากมีอบุ ตั เิ หตุ และมีการวางแผนแก้ ไขอย่างยัง่ ยืน
3.5 คณะกรรมการ ปตท. ควรด�ำเนินการประชาสัมพันธ์สื่อความถึงความตระหนัก
และความเอาใจใส่ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นย�ำ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูล
เป็นดัชนีช้ีวัดความโปร่งใสในการด�ำเนินงานประการหนึ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการด�ำเนินงาน
และเป็ น กลไกในการตรวจสอบการด� ำ เนิ น งาน ปตท. จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายามเพิม่ ช่องทางในการให้ขอ้ มูลตลอดเวลา
4.1 คณะกรรมการ ปตท. มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศ
ทางการเงิน และที่ไม่ ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่
ก�ำหนดโดยกฎหมาย และข้อบังคับของ ปตท. และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ปตท. ควรจัดท�ำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้มคี วามครบถ้วนอย่างสม�ำ่ เสมอ
รวดเร็ว ทันสถานการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
4.2 จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานสื่ อ สารองค์ ก ร ท� ำ หน้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
การด�ำเนินงาน และผลงานของ ปตท. ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน พนักงาน
ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง และสาธารณชนอย่างสม�ำ่ เสมอและมีประสิทธิภาพ ขจัดความเข้าใจทีผ่ ดิ
รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่ประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน
เจ้ า หนี้ นั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ และผู ้ ถื อ หุ ้ น ของ ปตท. ในการให้ ข ้ อ มู ล
การด�ำเนินงานและการลงทุนของ ปตท. ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว
และเข้าถึงได้ง่าย
4.3 คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการท�ำงบดุล บัญชีก�ำไรขาดทุน และรายงาน
การตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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4.4 ในรายงานประจ�ำปี คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดท�ำรายงานการประเมินฐานะ
และแนวโน้มของ ปตท. โดยสรุปทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบ
ของตนในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชี
รายงานทางการบริหารทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ การวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจาก
รายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการและ / หรือกรรมการเฉพาะเรือ่ งโดยเปรียบเทียบกับจ�ำนวนครัง้ ของ
การประชุมคณะกรรมการและ / หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละปี
4.5 คณะกรรมการ ปตท. ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ ปตท.
ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ก�ำหนดให้จดั ท�ำรายงานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการ ปตท.
รับทราบด้วย รวมทัง้ เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ปตท. ต้องประกอบด้วยผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์
ทีส่ ามารถเอือ้ ประโยชน์แก่ ปตท. ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รบั การแต่งตัง้ จากผูถ้ อื หุน้
เพื่อก�ำกับดูแลแนวทางด�ำเนินงานของ ปตท. แต่งตั้งฝ่ายบริหาร เพือ่ รับผิดชอบ
การด�ำเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้
รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
รับผิดชอบการด�ำเนินการประชุม และการปฏิบัติตามกฎหมาย
5.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง

คณะกรรมการภายใต้การน�ำของประธานกรรมการต้องมีภาวะผูน้ ำ� และสามารถควบคุม
การด�ำเนินการของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และบรรลุเป้าหมายทีเ่ ป็นหัวใจในการด�ำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยสามารถสร้างและเพิม่
มูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
5.1.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
ในจ�ำนวนนีต้ อ้ งมีกรรมการอิสระไม่ตำ�่ กว่าครึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทีม่ อี ยู่
และประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ควรจะมีกรรมการอิสระ
ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
5.1.2 กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำ� เป็น
ในการบริหารกิจการของ ปตท. ควรประกอบด้วยผูท้ มี่ คี วามรูด้ า้ นธุรกิจพลังงาน
ปิโตรเลียมอย่างน้อย 3 คน ผูท้ รงคุณวุฒดิ ้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน
5.1.3 กรรมการแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด และตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐาน
ส� ำ หรั บ กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และไม่มีลักษณะที่แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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5.1.4 การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องเพศ
เชื้อชาติ หรือศาสนา โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้เริ่มต้นการสรรหา และ
เสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ปตท. พร้อม
ประวัติอย่างเพียงพอส�ำหรับการคัดเลือก เมื่อได้รายชื่อแล้วคณะกรรมการ
สรรหาเสนอรายชือ่ ต่อคณะกรรมการ ปตท. พิจารณาน�ำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
5.1.5 มีการเปิดเผยประวัตขิ องกรรมการทุกราย ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของ ปตท.
5.1.6 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูล
ที่มีความจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ปตท. ภายใน
เวลาสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง
5.1.7 กรรมการสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรือนิตบิ คุ คลได้
ดังนี้
5.1.7.1 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรือนิตบิ คุ คลทีร่ ฐั วิสาหกิจ
เป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง
5.1.7.2 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ ไม่เกิน 3 แห่ง1 ทัง้ นี้ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ตามความในข้ อ 5.1.7.2 นี้ จะต้ อ งไม่ ขั ด ต่ อ หลั ก เกณฑ์
ในข้อ 5.1.7.1 ด้วย
อนึ่ง การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตามความในข้อ 5.1.7.1 และข้อ 5.1.7.2
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
5.1.8 กรรมการอิสระและกรรมการเฉพาะเรือ่ งไม่สามารถด�ำรงต�ำแหน่งเกิน 9 ปีตอ่ เนือ่ ง
5.1.9 กรรมการ ปตท. ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

1

แก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ ปตท. ปี 2561
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5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการ
มีอ�ำนาจหน้าที่ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดัน
จากหน้าที่การงานหรือครอบครัว หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมบิดเบือน
การตั ด สิ น ใจให้ ตั ด สิ น เข้ า ข้ า งตนเอง คนใกล้ ชิ ด หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเอง
ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงอย่างยิง่ เพือ่ ปกป้องผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและ ปตท. กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรท�ำหน้าที่ตัดสินใจ
5.2.1 เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท. ภายใต้การน�ำของประธานกรรมการ ปตท.
มีภาวะผูน้ ำ� และสามารถควบคุมการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ปตท. จึงควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้ า ที่ ร ะหว่ า ง
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ออกจากกันอย่างชัดเจน
5.2.2 กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะ
สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าประชุมโดยสม�ำ่ เสมอ และมีการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้ รายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมือ่ ได้รบั การแต่งตัง้
และเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ�ำปีของ ปตท.
5.2.3 กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ และขอบเขตการด� ำ เนิ น งานของ
ุ สมบัตอิ นื่ ๆ ตามที่ ปตท. ก�ำหนด (ดูคำ� จ�ำกัดความ
คณะกรรมการอิสระ รวมทัง้ มีคณ
ในภาคผนวก) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง ปตท. กับผูบ้ ริหาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ
ตาม “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของ ปตท.”
ที่กำ� หนดไว้ (ดูในภาคผนวก)
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5.3 บทบาทหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเปรี ย บเสมื อ นตั ว แทนของผู ้ ถื อ หุ ้ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ผูถ้ อื หุน้ เป็นผูก้ ำ� หนดทิศทางการเจริญเติบโต ตัดสินใจเรือ่ งส�ำคัญ
ของบริ ษั ท ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง และซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต อี ก ทั้ ง ยั ง มี บ ทบาทส� ำ คั ญ
ในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการจึงต้องท�ำ
หน้ า ที่ อย่ า งเป็ นมืออาชีพในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายและเป็นอิส ระจาก
ฝ่ายจัดการ ดูแลการท�ำงานและผลประกอบการของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งการก�ำหนดค่าตอบแทน
5.3.1 คณะกรรมการมี อ� ำ นาจดู แ ลและจั ด การ ปตท. ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5.3.2 คณะกรรมการต้องทุ่มเทเวลา และให้ความส�ำคัญในการก�ำหนดวิสัยทัศน์
ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานส�ำคัญของ ปตท. มีการแสวงหาข้อมูล
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การก�ำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็น
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถน�ำวิสัยทัศน์
ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานทีก่ ำ� หนดขึน้ ไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทาง
กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี
5.3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่ส�ำคัญ รวมถึง
วัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของ ปตท. ตลอดจน
ก�ำกับดูแล ควบคุม ติดตาม และทบทวน การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนงานที่ ก� ำ หนดไว้ ต ามทิ ศ ทางและกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร
อย่างสม�ำ่ เสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
5.3.4 จัดให้มรี ะบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีทมี่ คี วามน่าเชือ่ ถือ
รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3.5 พิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีม่ นี ยั ส�ำคัญตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ
นโยบาย ระเบียบ หรืออ�ำนาจด�ำเนินการของ ปตท. ซึง่ ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่างๆ
กับกลุ่ม ปตท. เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมหลักที่มีความส�ำคัญ
โดยมุง่ เน้นให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยรวม รวมถึง
สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

34

คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

5.3.6 จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่อาจเกิดขึ้น และก�ำหนดนโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุม
ทั้ ง ปตท. โดยควรก� ำ หนดให้ ฝ ่ า ยจั ด การเป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ�ำ และมีการทบทวนระบบ
หรื อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง รวมถึ ง ให้
ความส� ำ คั ญ กั บ สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า และรายการผิ ด ปกติ ทั้ ง หลาย
ตลอดจนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
5.3.7 จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.
ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
5.3.8 คณะกรรมการ ปตท. ต้องมีการประเมินผลตนเองรายปี และประเมินผล
คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งรายปี เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท. และให้เปิดเผยในรายงานประจ�ำปีด้วย
5.3.9 พิจ ารณามอบหมายอ�ำนาจและหน้าที่ค วามรับผิดชอบในการบริห ารงาน
ประจ�ำวันให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
จัดการในกิจการของ ปตท. และดูแลให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทาง
การด�ำเนินกิจการ วัตถุประสงค์ นโยบาย และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม�่ำเสมอ
		 พิจารณาและอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของ ปตท.
5.3.10 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการ
ประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส
น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง
5.3.11 เป็นผู้น�ำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
สอดคล้องกับแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.
5.3.12 จัดให้มีการปันผลก�ำไรเมื่อบริษัทมีก�ำไรพอสมควรและไม่มีการขาดทุนสะสม
โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติต่อไป
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5.4 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
5.4.1 ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่กา้ วก่ายในการบริหารงาน
ปกติประจ�ำวันของฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน
5.4.2 ก�ำกับดูแลให้การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุน ให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไป
ภายใต้กรอบอ�ำนาจทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการ
5.4.3 ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
5.4.4 ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.4.5 ส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิด
ที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ ปตท.

5.5 การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพือ่ ให้มกี ารพิจารณากลัน่ กรองการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ ปตท. จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 5 คณะ ดังต่อไปนี้

5.5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 คน
และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรูด้ า้ นบัญชี / การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับขอบเขตความรับผิดชอบในการด� ำ เนิ น งานของ ปตท. โดยต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สอบทานประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน
สอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
สอบทานการด�ำเนินงานของ ปตท. ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
วิธปี ฏิบตั งิ าน มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงาน
ของ ปตท.
สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในทีด่ ี พิจารณาความเพียงพอของ
งบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ ปตท.
โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่ นขัน้
เลื่อนต�ำแหน่งและประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของ ปตท. ต่อ
คณะกรรมการ ปตท.
ประสานงานเกีย่ วกับผลการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็น
รายงานผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ยกเว้นรายงาน
ผลการด�ำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดท�ำเป็นรายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และ
กระทรวงการคลังเพื่อทราบ
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• ประเมินผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อยางนอยปีละ 1 ครั้งใหคณะกรรมการ ปตท. ทราบ
• เปิดเผยรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีในรายงานประจ�าปี ของ ปตท.
• ประธานกรรมการตรวจสอบหรือ กรรมการตรวจสอบต อ งเข า ร ว มประชุม
ผู ถ ือ หุ น ปตท. เพือ่ ชี้ แ จงในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือการแตงตั้งผูสอบบัญชีด้วย
• กรณีที่การด�าเนินงานตรวจสอบภายในเรือ่ งใด หรือการปฏิบตั งิ านอืน่ ใดของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความจ�าเปนตองอาศัยความรูความสามารถจาก
ผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ใหคณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอคณะกรรมการ ปตท.
เพือ่ พิจ ารณาให ม ีก ารเชิญ หรือ ด� า เนิน การว า จ า งผู เ ชีย่ วชาญเฉพาะเรือ่ ง
ดวยคาใชจายของ ปตท. ได
• เมือ่ คณะกรรมการตรวจสอบไดรบั รายงานผลการตรวจสอบภายในทีพ่ บวา
มีการปฏิบัติท่ฝี า่ ฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบตั ิงาน มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ และค�าสั่งที่เกี่ยวของกับการด�าเนินงานของ ปตท. ใหแจงตอผูบ ริหาร
สูงสุดเพือ่ พิจารณาสัง่ ใหหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของ ปตท.
ด�าเนินการแกไข
คณะกรรมการตรวจสอบต
องประชุมรวมกันอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้
•
ตองมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝ่ายบริหารอยางนอยปละ 1 ครั้ง
• ใหค ณะกรรมการตรวจสอบประชุม อย า งเป น ทางการร ว มกับ ฝ่ า ยบริห าร
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
• ปฏิบตั ิงานอืน่ ใดตามที่กฎหมายก�าหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมายทั้งนี้
ตองอยูในขอบเขต หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.5.2 คณะกรรมการสรรหา แต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 คน
ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ย 1 คนต้ อ งเป็ น กรรมการอิ ส ระ หรื อ มากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง เป็ น
กรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
• ก�ำหนดวิธกี ารและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปตท. เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส
• คัดเลือกบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการใหม่ เมือ่ มีตำ� แหน่งว่างลง
(จากการลาออก หรือครบวาระ) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อด�ำเนินการแต่งตั้ง โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ ปตท. ตามองค์ประกอบ
ใน Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool)
ของกระทรวงการคลัง และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั้ง
คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการที่ ต ้ อ งการสรรหาต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
• พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อท�ำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณา
ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ของกรรมการ ทีเ่ หมาะสมต่อการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการเฉพาะเรือ่ ง และน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
• มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และ
คณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของ ปตท. ต่อผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุ่ม
• ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และจัดให้มีการรายงาน
ผลเพือ่ รายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี
• เปิดเผยรายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจ�ำปี
• คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
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5.5.3 คณะกรรมการก� ำ หนดค่ า ตอบแทน แต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการ ปตท.
อย่างน้อย 3 คน ซึง่ อย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือมากกว่ากึง่ หนึง่
เป็ น กรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการก� ำหนดค่าตอบแทนควรเป็น
กรรมการอิสระ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
• ก�ำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการก�ำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเสนอ
ค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรมและสมเหตุสมผลส�ำหรับกรรมการและกรรมการ
เฉพาะเรือ่ งต่อคณะกรรมการ ปตท. และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
• รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน
รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทน ผู้บริหารระดับรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
• มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้ า ที่
และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของ ปตท.
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
• ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มี
การรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยใน
รายงานประจ�ำปี
• เปิดเผยรายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนไว้ใน
รายงานประจ�ำปี
• คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
5.5.4 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปตท. ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• งานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติ
การและการควบคุมภายใน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบองคกร
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• (Governance Risk and Compliance: GRC) การตอตานการทุจริตและคอรรปั ชัน (Anti-

Fraud and Corruption) การบริหารจัดการความยัง่ ยืน (Sustainability Management:
SM) และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR)
o ใหคาํ แนะนํา และคําปรึกษาแกคณะกรรมการ ปตท. และฝายจัดการเพือ่ ให
ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.
o ใหความเห็นชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ กรอบการบริหารจัดการ พรอม
ทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการดําเนินงาน เพือ่ ใหสอดคลองกับเปาหมาย
กลยุทธของ ปตท. และแนวปฏิบัตสิ ากล รวมทั้งกําหนดใหทบทวนเปนประจําทุกป
o กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงาน และรายงานตอคณะกรรมการ ปตท.
o ให คาํ แนะนํา และคํา ปรึก ษา แก ค ณะกรรมการจัด การการกํา กับ ดูแ ล
การบริหารความเสี่ยง และการกํากับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบองคกร
(Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC)

• กําหนดนโยบายให ปตท. เปดโอกาสใหผถู ือหุน รายยอยเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหา
เปนกรรมการ ปตท. และการเสนอวาระสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน
• กําหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการกํากับดูแล สนับสนุน และติดตาม ใหมกี าร
ดําเนินงาน ดานการรับเรือ่ งรองเรียน การแจงเบาะแสการทุจริต และการไมปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบองคกร รวมถึงการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการตอตานการ
ทุจริตและคอรรัปชันของ ปตท.
• ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
• คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีควรประชุมรวมกันอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5.5.5 คณะกรรมการบริห ารความเสีย่ งองค์ ก ร แต่ ง ตัง้ จากกรรมการ ปตท.
อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

• กําหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร และกรอบการ
บริหารจัดการผูมีสวนไดเสียขององกร
• ก�ากับดูแลและสนับสนุนใหมีการด�าเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงองคกร และ
การบริหารจัดการผูมสี วนไดเสีย ใหสอดคลองกับ กลยุทธและเปาหมายทางธุรกิจ
รวมถึงสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป
• ใหขอ เสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสีย่ งและการบริหาร
จัดการผูม ีสวนไดเสียตอคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง
(Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC - ระดับจัดการ)
เพื่อนําไปดําเนินการ
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
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• พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคกร และใหขอคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

รวมทั้งแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบ
การจัดการบริหารความเสี่ยงองคกรใหแก CPRC เพื่อใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
พิจ ารณารายงานผลการบริห ารจัด การ และใหขอคิดเห็นในแผนการดําเนินการเพื่อขยายผลเชิง
บวก หรือลด/ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการผูมีสวนไดเสียใหแก CPRC เพื่อใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
สนับสนุนการด�าเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ให
บรรลุุเปาหมายของการบริหารความเสี่ยงองคกร และการบริหารผูมีสวนไดเสีย
รายงานผลการบริหารความเสีย่ งองคกรและผลการบริหารจัดการผูม ีสว นไดเสียใหคณะกรรมการ ปตท.
รับทราบ และในกรณีท่มี ีปจ จัย หรือเหตุการณสาํ คัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ ปตท. หรือผูม ีสว นไดเสีย
ของ ปตท. อยางมีนัยสําคัญ ตองรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยรวดเร็ว
พิจารณากลั่นกรองและใหขอคิดเห็นวาระที่เกี่ยวของกับสัญญาที่ตองนําเสนอคณะกรรมการ ปตท.
เปนผูอนุมัติ ที่มีความซับซอนเชิงธุรกิจและมีความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอ ปตท. หรืออาจมีผล
กระทบตอผูมีสวนไ้ดเสียของ ปตท. อยางมีนัยสําคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เห็นชอบ
พิจารณากลั่นกรองใหขอคิดเห็นวาระที่เกี่ยวของกับการลงทุน ดังนั้น
o โครงการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. 100% ที่มีมูลคาการลงทุนมากกวา 5,000 ลาน
บาท และตองนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. เปนผูอนุมัติ
o การลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุน นอยกวา 100% ที่ไมไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีมูลคาการลงทุนมากกวา 5,000 ลานบาท ที่ตองนําเสนอคณะ
กรรมการ ปตท. ใหความเห็นชอบกอนผูแทน ปตท. ออกเสียงในที่ประชุมผูถ ือหุนหรือคณะ
กรรมการบริษัท
o การลงทุนที่มีความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย
ของ ปตท. อยางมีนัยสําคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เห็นชอบ
กําหนด และทบทวน นโยบายจัดการนวัตกรรมองคกร
ใหขอเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล แผนแมบทการจัดการนวัตกรรมระยะยาวและ
ประจําป เพื่อนําไปดําเนินการ
กํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุน ใหมีการดําเนินงานตามนโยบายและแผนแมบท การจัดการ
นวัตกรรมเพื่อใหแผนปฏิบัติการประจําป บรรลุไดตามเปาหมายที่กําหนด
รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมตอคณะกรรมการ ปตท.
เพื่อทราบ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
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5.6 การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูล

กรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการ ปตท. ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม
กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูล
การประชุมเพื่อน�ำไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร
5.6.1 คณะกรรมการ ปตท. ควรอุทศิ เวลา ทุม่ เท และให้ความสนใจกับการด�ำเนินงาน
ของ ปตท. อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม�ำ่ เสมออย่างน้อย
เดือนละหนึง่ ครัง้ หรือตามความจ�ำเป็น โดยมีเลขานุการบริษทั เป็นผูป้ ระสานงาน
เตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม และเชิญประชุม ทัง้ นี้
กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบ
องค์ประชุม
5.6.2 การขาดการประชุมมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่มี
ความประสงค์ ที่ จ ะเป็ น กรรมการ ปตท. อี ก ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ หากกรรมการ
มีความจ�ำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการ
เป็นลายลักษณ์อักษร
5.6.3 ประธานกรรมการ ปตท. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม
โดยการปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ควรพิจารณาค�ำขอ
ของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่ส�ำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป
5.6.4 ประธานกรรมการ ปตท. ต้องมั่นใจว่า คณะกรรมการฯ ได้จัดสรรเวลา
อย่ า งเพี ย งพอให้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห ารในการน� ำ เสนอข้ อ มู ล และเพี ย งพอส� ำ หรั บ
คณะกรรมการฯ ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำ� คัญ
5.6.5 ประธานกรรมการ ปตท. ควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจ
อย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. แต่ละครั้ง
ไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน
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5.6.6		
			
			
			
			

คณะกรรมการ ปตท. สามารถขอเอกสารข้อมูล ค�ำปรึกษา และบริการต่างๆ
เกีย่ วกับการด�ำเนินงานของ ปตท. จากผูบ้ ริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษทั
เป็นผู้ประสานงาน เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอ
ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจ�ำเป็น โดย ปตท.
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5.6.7
			
			
			

ในการพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ
จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดที่มา
ประชุม ทัง้ นี้ ในกรณีองค์ประชุมไม่เป็นไปตามแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าว ขอให้ถอื เป็น
ดุลยพินิจของประธานกรรมการ

5.6.8 กรรมการทีอ่ าจจะมีความเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้สว่ นเสียในวาระการประชุมใด
			 จะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็น และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
5.6.9 การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการ
			 ประชุมและความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อใช้อ้างอิง

5.7 เลขานุการบริษัท

เป็นผูท้ ำ� หน้าทีด่ แู ลให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นไปอย่าง
ราบรืน่ และโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

5.7.1
			
			
			
			
			
			

คณะกรรมการ ปตท. ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ ท�ำหน้าทีจ่ ดั เก็บเอกสารรายงานการประชุม
และจัดเก็บและส่งส�ำเนาการมีสว่ นได้สว่ นเสียต่อประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน และการอื่นที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ก� ำ หนดในนามของคณะกรรมการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการแต่งตั้งแล้วให้ประธานกรรมการแจ้งรายชื่อไปยัง
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนภายใน 14 วัน

5.7.2 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ด�ำเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
			 คณะกรรมการ ปตท. และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกฎหมาย
			 ทีค่ ณะกรรมการ ปตท. ควรรับทราบรวมทัง้ จัดอบรมและให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ
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5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท. ต้องมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ เป็นกรอบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์
ผลการด�ำเนินงาน และน�ำมาพัฒนา ปรับปรุงการท�ำงานต่อไป โดยการประเมินผล
ดังกล่าว แบ่งเป็น
• การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ
• การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
• การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)
• การประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ
ทัง้ นี้ การประเมินผลดังกล่าวต้องรายงานให้คณะกรรมการ ปตท. รับทราบ รวมถึงน�ำเสนอ
ในรายงานประจ�ำปีดว้ ย

5.9 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ ปตท. และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ไม่อาจก�ำหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจากเป็นการขัดกันของผลประโยชน์
การก�ำหนดค่าตอบแทนต้องด�ำเนินการโดยคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำหน้าที่
เป็นผู้พิจารณาก�ำหนดและเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ จากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้น
เห็นชอบตามผลงานที่คณะกรรมการได้ทำ� ไว้ต่อไป

5.9.1 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำแก่คณะกรรมการ ปตท.
เกีย่ วกับค่าตอบแทนของกรรมการฯ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ในการก�ำหนดโครงสร้าง / องค์ประกอบของค่าตอบแทนอย่าง
เป็นธรรม เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงาน
อยู ่ ใ นระดั บ ที่ ส ามารถจู ง ใจ และรั ก ษากรรมการที่ มี คุ ณ ภาพไว้ ไ ด้ หรื อ
เทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โครงสร้าง / องค์ประกอบค่าตอบแทน
ควรมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
5.9.2 ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ แ ละนโยบายการก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการทุกปี โดยคณะกรรมการ ปตท. ต้องน�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ให้ผถู้ อื หุน้ เป็นผูพ้ จิ ารณา โดยก�ำหนดเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญ
ประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
5.9.3 คณะกรรมการ ปตท. และผูบ้ ริหารระดับสูง ต้องรายงานเกีย่ วกับนโยบายเรือ่ ง
ค่าตอบแทนกรรมการ หลักการและเหตุผล ไว้ในรายงานประจ�ำปีของ ปตท.
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5.10 แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
คณะกรรมการ ปตท. ต้องด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ปตท. มีระบบการคัดสรรบุคลากร
ที่ จ ะเข้ า มารั บ ผิ ด ชอบในต� ำ แหน่ ง งานบริ ห ารที่ ส� ำ คั ญ ในทุ ก ระดั บ อย่ า งเหมาะสม
การสรรหาประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ จ ะเป็ น ไปตาม
กระบวนการสรรหาทีม่ กี ารพิจารณาบุคคล ทัง้ จากภายในและภายนอก ปตท. และเป็นไป
ตามกฎหมายมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ทัง้ นี้ ปตท. ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพือ่ วางแผนการสืบทอดโดยเฉพาะ
ในต�ำแหน่งผูบ้ ริหาร โดยก�ำหนดนโยบาย / แนวทางการบริหารและพัฒนาผูบ้ ริหาร รวมทัง้
การจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นารายบุ ค คล เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ มขึ้ น ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น
เมือ่ มีตำ� แหน่งว่าง ได้แก่ ต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรือเทียบเท่า ต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หรือเทียบเท่า ต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า

5.11 การพัฒนากรรมการ
ปตท. ก�ำหนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ ครัง้ และจัดให้มคี มู่ อื กรรมการ เอกสาร
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับการเป็นกรรมการ ปตท. รวมถึงการบรรยายแนะน�ำ
การด�ำเนินธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด�ำเนินงาน
ด้านต่างๆ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.
ปตท. ประสงค์ให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ ทัง้ ในลักษณะธุรกิจของ ปตท. หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และหลักสูตรอืน่ ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดย ปตท. ส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับ
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี
นอกจากนี้ ปตท. ยังสนับสนุนจัดการอบรมภายใน (In-housing Briefing) โดยการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา น�ำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ
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5.12 หลักการการไปด�ำรงต�ำแหน่งอื่นของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท.

หลักการการไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ
ในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. (มีผลตั้งแต่
31 มกราคม 2557 เป็นต้นไป) ดังนี้
(1) ในกรณีผบู้ ริหารสูงสุดของบริษทั กลุม่ ปตท. ได้รบั พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมาย
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบตั งิ านในกิจการของบริษทั กลุ่ม ปตท.
ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่เพื่อทราบ
ภายหลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ พระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง หรื อ ได้ รั บ
การแต่งตั้งจากมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทกลุ่ม ปตท. ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐ
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะท�ำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษา หรือต�ำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัท
กลุม่ ปตท. ให้ผบู้ ริหารสูงสุดเสนอเรือ่ งต่อคณะกรรมการบริษทั ทีต่ นปฏิบตั งิ านอยู่
เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
(3) ในกรณี ผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของบริ ษั ท กลุ ่ ม ปตท. จะไปด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ
อนุกรรมการ คณะท�ำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือต�ำแหน่งใดๆ
ในบริษทั หรือนิตบิ คุ คลอืน่ นอกเหนือจากทีก่ ำ� หนดไว้ตามข้อ (2) และมิใช่การปฏิบตั ิ
งานในกิจการของบริษัทกลุ่ม ปตท. ให้ผู้บริหารสูงสุดขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการบริษทั ทีต่ นปฏิบตั งิ านอยู่ ก่อนตอบรับการไปด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
(4) ส�ำหรับผูบ้ ริหารและพนักงานทีม่ ใิ ช่ผบู้ ริหารสูงสุดของบริษทั กลุม่ ปตท. หากเข้าข่าย
ตามข้อ(1) ข้อ(2) และข้อ(3) ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบหรือ
ขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณีต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่ตน
ปฏิบัติงานอยู่ ก่อนการตอบรับการไปด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
(5) การด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดตามข้อ(1) ข้อ(2) หรือข้อ(3) และการด�ำรง
ต�ำแหน่งของผู้บริหารและพนักงานที่มิใช่ผู้บริหารสูงสุดตามข้อ(4) ซึ่งเกิดขึ้นก่อน
ที่ ห ลั ก การการไปด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อื่ น ของผู ้ บ ริ ห ารบริ ษั ท กลุ ่ ม ปตท. นี้ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบ และยังคงด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบนั ให้ผบู้ ริหารสูงสุด ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษทั กลุม่ ปตท. ดังกล่าวเสนอเรือ่ งเพือ่ ทราบต่อคณะกรรมการบริษทั
ทีต่ นปฏิบตั งิ านอยู่ หรือต่อผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั กลุม่ ปตท. ทีต่ นปฏิบตั งิ านอยู่
แล้วแต่กรณีด้วย
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.

ความหมาย
มาตรฐานจริยธรรมของ ปตท. หมายถึง

มาตรฐานข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของบุคลากร ปตท.

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ ปตท. หมายถึง

ประมวลความประพฤติทบี่ คุ ลากร ปตท. พึงกระท�ำ เพือ่ รักษา และส่งเสริมชือ่ เสียง เกียรติคณ
ุ
ของ ปตท.
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ ปตท.
เป็นการประมวลแบบแผน ก�ำหนดขอบเขตมาตรฐาน
ความประพฤติ และพฤติกรรมที่บุคลากรทุกคนของ ปตท.
ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
พึงกระท�ำในการด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบตั งิ าน
โดยปฏิบตั ไิ ปในวิถที างเดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรม
ความซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย
เสมอภาค เท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐาน และรักษาภาพพจน์
ของ ปตท. ให้เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้
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1. การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล
สังคมโลกเป็นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมาย หรือนิติรัฐ แต่ละประเทศ
ที่ ปตท. เข้าไปลงทุน หรือข้องเกี่ยวมีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกัน
แต่ก็ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน ปตท. และบุคลากรทุกคนจึงต้อง
เคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมทัง้ ยืนหยัดท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

แนวปฏิบัติที่ดี
1.1 บุ ค ลากรของ ปตท. ต้ อ งท� ำ ความเข้ า ใจกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถถี่ ว้ น และปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจ
ให้ขอค�ำปรึกษาจากส�ำนักกฎหมาย ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเอง
โดยไม่มีค�ำแนะน�ำ
1.2 บุคลากรของ ปตท. ที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง
เพือ่ ให้แน่ ใจว่าสินค้า ตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ทนี่ ำ� ไปด้วย เอกสารในการเดินทาง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเดิ น ทาง และการปฏิ บั ติ ง านในประเทศปลายทาง
ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ
ปลายทาง
1.3 ปตท. ควรจัดรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการ ให้เป็นหมวดหมู่
เพื่อให้บุคลากรของ ปตท. ศึกษา และให้การอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่
บุคลากรของ ปตท. อย่างเหมาะสม พอควร
1.4 ปตท. ต้องปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อน�ำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่ง
ในการด�ำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
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2. การป้องกันการฟอกเงิน
ปตท. ตระหนักถึงความส�ำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงินและ
การป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั่วโลก พร้อมกับก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมุ่งมั่น
ทีจ่ ะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครือ่ งมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและให้ความส�ำคัญต่อการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่
หากมีการกระท�ำทีไ่ ม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มกี ารบันทึกรายการและข้อเท็จจริง
ทางการเงิน หรือทรัพย์สนิ ต่างๆ ให้ถกู ต้อง เป็นไปตามทีก่ ฎหมายภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศก�ำหนด

แนวปฏิบัติที่ดี
2.1 บุคลากรของ ปตท. มีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทัง้ ของประเทศไทย
และนานาชาติ ที่ ว ่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และ
การต่ อ ต้ า นการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยในทุ ก ภู มิ ภ าคหรื อ
ทุกประเทศที่มีการด�ำเนินธุรกิจ
2.2 ในการติดต่อลูกค้า หรือคู่ค้า ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หรือคู่ค้า
เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน เช่น กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม หรือตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนด วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารทางราชการ
หรือ องค์กรอิสระทีเ่ ชือ่ ถือได้ เพือ่ ขจัดข้อสงสัยและเป็นวิธที งี่ า่ ยแต่มปี ระสิทธิภาพ
ต่ อ การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ถู ก ใช้ เ ป็ น ตั ว กลางในการฟอกเงิ น หรื อ การสนั บ สนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้
2.3 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิ น และการต่ อ ต้ า นการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น ที่
ก�ำหนดไว้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
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2.4 หลีกเลี่ยงการกระท�ำการใดๆ เพื่อปกปิด หรืออ�ำพรางลักษณะที่แท้จริง เช่น
การได้มาซึง่ แหล่งทีต่ งั้ การจ�ำหน่าย การโอน การได้สทิ ธิใดๆ ซึง่ ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับ
การกระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเรือ่ งการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้ดูเสมือนว่า
เป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการสนับสนุน
ช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวข้างต้นด้วย
2.5 พึ ง ระมั ด ระวั ง การติ ด ต่ อ ท� ำ ธุ ร กรรมกั บ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ต ้ อ งสงสั ย
ว่ า อาจกระท�ำความผิดตามกฎหมายการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย เช่น กระท�ำความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด ความผิดเกีย่ วกับเพศ
(เช่น การค้าหญิงและเด็ก การค้าประเวณี) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน
ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงทางธุรกิจในสถาบันการเงิน ความผิดต่อ
ต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการ ความผิดเกีย่ วกับการกรรโชกหรือรีดทรัพย์หรือการกระท�ำ
ลักษณะคล้ายคลึงกันอันเป็นการผิดกฎหมาย ความผิดเกีย่ วกับการลักลอบหนีศลุ กากร
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ความผิดเกีย่ วกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมาย
อาญาความผิดเกี่ยวกับ การพนันเฉพาะกรณีเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน
ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เป็นต้น
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.

3. การสนับสนุนภาคการเมือง
ปตท. เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือ
นักการเมืองคนใดไม่ว่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก ปตท. สนับสนุน
การด�ำเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ ปตท. สนับสนุน
ให้บุคลากรของ ปตท. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย

แนวปฏิบัติที่ดี
3.1 ปตท. ต้องเป็นกลางทางการเมือง ไม่นำ� ทรัพยากรของ ปตท. ไปสนับสนุนกิจกรรม
ทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุม่ การเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่วา่ ทางตรง
หรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากร และสถานที่
ของ ปตท. ในกิจกรรมทางการเมือง
3.2 ปตท. สนับสนุนให้พนักงานของ ปตท. แสดงออก เข้าร่วม สนับสนุน และใช้สิทธิ
ทางการเมืองนอกเวลาท�ำงานโดยทรัพยากรของบุคลากรเอง ห้ามบุคลากรของ
ปตท. ใช้อำ� นาจ ทรัพยากร เงินทุน และชือ่ ปตท. ไปใช้ในการเรีย่ ไร หรือใช้ประกอบ
กิจกรรมทางการเมือง
3.3 ปตท. ไม่สนับสนุนให้มกี ารวิง่ เต้นทีม่ ใิ ช่การใช้หลักการและเหตุผลทีเ่ หมาะสม เช่น
การวิ่งเต้น โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทน
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.

4. การมีสว่ นได้เสีย และผลประโยชน์ขดั กัน
บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติงานโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์สว่ นตน และไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน นอกจากนี้ ต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของ ปตท.
เป็นที่ตั้ง โดยปราศจากความต้องการส่วนตัว และอิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด บุคลากรของ ปตท.
ต้องตรวจสอบอยูเ่ สมอว่าตนเองมีสว่ นได้เสียหรือผลประโยชน์ขดั กันในการปฏิบตั งิ านหรือไม่
เมือ่ พบว่าตนมีสว่ นได้เสียหรือผลประโยชน์ขดั กันแล้ว บุคลากรผูน้ นั้ พึงงดการปฏิบตั งิ านนัน้
ให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบแทนตน เพื่อก�ำจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้อ�ำนาจ
ของตนในทางทีผ่ ดิ เพือ่ สร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และท�ำให้ ปตท. เสียหาย ดังนัน้ บุคลากร
ทุกคนพึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยส่วนได้เสียที่ ปตท.
ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่ดี
4.1 ห้ามบุคลากรของ ปตท. ใช้อิทธิพลหรืออ�ำนาจของตนท�ำธุรกรรมระหว่าง ปตท.
กับบุคคลนัน้ เอง ห้างหุน้ ส่วนหรือนิตบิ คุ คลทีบ่ คุ คลนัน้ ถือหุน้ อยู่ หรือผูท้ เี่ กีย่ วดอง
ในครอบครัวทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการที่บุคลากร ปตท. ควรได้ เว้นแต่
จะมีการเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ หรือได้รับ
อนุมัติในหลักการให้ทำ� ได้
4.2 บุคลากรของ ปตท. หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วดองในครอบครัว สามารถท�ำธุรกรรมที่
มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของบุคลากรของ ปตท.
และมีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่ค้าทั่วไปกับ ปตท. หรือ
บริษัทย่อยของ ปตท.
4.3 การออกค�ำสั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรผู้ออกค�ำสั่งเองย่อมท�ำไม่ได้
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.

4.4 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมมีสว่ นได้เสีย บุคลากรผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ต้องออกจากทีป่ ระชุมเป็นการชั่วคราวและไม่รับเอกสารระเบียบวาระการประชุม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์
โดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น
4.5 คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์
เกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันระหว่าง ปตท. กับบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมอย่างรอบคอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ปตท.
4.6 บุคลากรของ ปตท. ทุกคนต้องจัดท�ำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเอง
หรือญาติที่มีความเกี่ยวดองในครอบครัว มีผลประโยชน์ท่ีขัดกันกับผลประโยชน์
ของ ปตท. เป็นประจ�ำทุกปีและทุกครั้งที่พบรายการตามแบบที่ก�ำหนด โดยแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาและน�ำส่งฝ่ายก�ำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล
4.7 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ปตท. บริษทั ร่วม หรือบริษทั ย่อยของ
ปตท. และการถือครองหลักทรัพย์ของ ปตท. ของตน หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด
4.8 การรับท�ำงานจากบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยย่อมท�ำได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหาร และกรรมการแล้วแต่กรณี บุคลากรของ ปตท. ต้อง
ไม่รับงานภายนอก ปตท. ที่เป็นการแข่งขันกับการด�ำเนินธุรกิจกับ ปตท. หรือ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราว
หรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชา
4.9 การรั บ บุ ค ลากรใหม่ ที่ เ ป็ น ผู ้ เ กี่ ย วดองกั บ บุ ค ลากรของ ปตท. ต้ อ งเป็ น ไป
อย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน บุคลากรของ ปตท.
ต้องไม่แทรกแซง หรือใช้อิทธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้รับผู้เกี่ยวดองของตน
เข้าท�ำงาน
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5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล
และการใช้ข้อมูลภายใน
ข้อมูลทีเ่ ป็นความลับเป็นข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลสาธารณะ เป็นข้อมูลทีห่ ากเปิดเผยต่อสาธารณชน
หรือตกอยูใ่ นมือคูแ่ ข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ ปตท. รวมทัง้ ข้อมูลทุกประเภท
ทีค่ คู่ า้ และลูกค้าได้มอบให้แก่ ปตท. ด้วยความเชือ่ ใจ ปตท. ย่อมมีหน้าทีป่ กปิดข้อมูลดังกล่าว
ไว้เป็นความลับโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่จ�ำเป็น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลหรือครอบครองข้อมูล
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่ดี
5.1 ปตท. มีการก�ำหนดชั้นความลับของข้อมูลและวิธีการที่บุคลากรของ ปตท. ต้อง
ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับชัน้ ความลับและการปฏิบตั เิ พือ่ รักษาความลับ บุคลากร
ของ ปตท. ต้องรักษาความลับในส่วนทีต่ นรับผิดชอบ ไม่ ให้ความลับตกไปยังบุคคลอืน่
รวมทั้งบุคลากรอื่นของ ปตท. ที่ไม่เกี่ยวข้อง
5.2 บุคลากรของ ปตท. แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิน้ สุดการท�ำงานกับ ปตท. แล้ว
ควรจะต้องรักษาและไม่เปิดเผยความลับของ ปตท.
5.3 ปตท. ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ
บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อบุคลากรของ ปตท. และ
บุคคลภายนอกที่ ไม่เกีย่ วข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผย
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให้มี
การเปิดเผย
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.

5.4 ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการด�ำเนินการและบริหารกิจการ อันเป็นข้อมูลลับของ
ปตท. ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อ ปตท.
บริษทั ในเครือ หรือบริษทั ลูกของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุน้
ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บุคลากรของ ปตท. จึงต้องรักษาข้อมูลภายใน
ไว้เป็นความลับ และต้องไม่น�ำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่
ของตนไปบอกผู้อื่น หรือน�ำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ
เสียเอง หรือท�ำให้ประโยชน์ของ ปตท. ลดลง
5.5 บุคลากรของ ปตท. จะได้รับการแจ้งเตือน และรณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูล
ภายในผ่านช่องทางการติดต่อของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ มีเหตุการณ์สำ� คัญ
เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ และบุคลากรของ ปตท. พึงปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ในเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายใน ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.4 อย่างเคร่งครัด
5.6 ในการว่าจ้างบุคคลทีเ่ คยท�ำงานกับคูแ่ ข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อน ปตท. ต้อง
ค้นหา และศึกษาข้อตกลงรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยท�ำไว้กับคู่แข่งทางการค้า
หรือรัฐบาลมาก่อน ปตท. และต้องไม่กระท�ำการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระท�ำ
การใดอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาล อันจะก่อให้เกิด
การฟ้องร้องด�ำเนินคดีตามมา
5.7 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของ ปตท. ทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่ บุคลากรทัว่ ไป
ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย
ให้แนะน�ำผู้ถามสอบถามผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5.8 บุคลากรของ ปตท. ควรเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 10 ปี ทัง้ ทีเ่ ก็บไว้เป็นเอกสาร
และที่เก็บไว้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เผื่อมีการเรียกใช้ เอกสารบางประเภทต้องมี
การรักษาไว้ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด บุคลากรของ ปตท. ควรท�ำการศึกษาเป็นกรณีไป
เมื่อครบก�ำหนดให้น�ำเอกสารไปท�ำลาย
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6. การปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า และผูบ้ ริโภค
ปตท. ค�ำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจาก ปตท.
รวมทั้งผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการที่ ปตท. ผลิต ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้ า และผู ้ บ ริ โ ภค โดยต้ อ งให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า และผู ้ บ ริ โ ภค
ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

แนวปฏิบัติที่ดี
6.1 ปตท. มุง่ มัน่ พัฒนาสินค้าและบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคณ
ุ ภาพ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของ ปตท. ต้องทุ่มเท
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า และผู ้ บ ริ โ ภคอย่ า งเต็ ม ที่ ด้ ว ยราคา
ที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จ�ำกัดสิทธิของผู้บริโภค และ
มีเงื่อนไขที่เป็นธรรมส�ำหรับผู้บริโภค
6.2 ปตท. ต้องไม่ท�ำการใดอันเป็นการหลอกลวงหรือท�ำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้า
และบริการของ ปตท. ต้องมีผลส�ำรวจหรือผลวิจัยเพื่อสนับสนุนการโฆษณา
อย่างละเอียด และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่
ผู้บริโภคทั่วไป
6.3 ปตท. มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาความปลอดภั ย ในการใช้ สิ น ค้ า และบริ ก ารของ ปตท.
ความปลอดภัยของผู้บริโภคมีความส�ำคัญยิ่ง ปตท. ต้องก�ำหนดให้มีป้ายเตือนภัย
หรือเอกสารก�ำกับสินค้า ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ รณรงค์
และอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดและ
ต่อเนื่อง ปตท. ยินดีรับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับผู้บริโภคจากการใช้สินค้าและ
บริการจาก ปตท. หากมีการใช้งานอย่างถูกต้อง
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.

7. การปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้า
คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่ ปตท. ต้องแข่งขันตามวิถีทุนนิยมเสรีในการท�ำธุรกิจ
การแข่งขันย่อมต้องด�ำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอนื่ ใด
ที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดี
7.1 ปตท. ด�ำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การด�ำเนินธุรกิจจะต้องค�ำนึงถึงการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม ไม่ ใส่รา้ ยป้ายสี ไม่ โจมตีคแู่ ข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
7.2 ปตท. ควรให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้บริโภค ความร่วมมือระหว่าง ปตท. กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อ
การผูกขาด การจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้า
และบริการ และการก�ำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผู้บริโภคในภาพรวม บุคลากรของ ปตท. ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง
และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของ ปตท.
ตกอยู่ ในมือของคู่แข่ง
7.3 การควบรวมกิจการระหว่าง ปตท. กับคูแ่ ข่งทางการค้าต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส
เมื่อควบรวมกิจการแล้ว ปตท. ต้องไม่ ใช้อ�ำนาจทางการตลาดของตนไปในทางที่
ก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้บริโภคโดยรวม
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8. การจัดซือ้ จัดหา และการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้
ปตท. ให้ความส�ำคัญกับการจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นกระบวนการส�ำคัญที่สนับสนุนการด�ำเนิน
กิจการและธุรกิจของ ปตท. ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และมีการตรวจสอบอย่างรัดกุม
ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ปตท. ยังให้ความส�ำคัญกับผู้ค้า โดยปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาค
บนพืน้ ฐานของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียม เพือ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็นพันธมิตรที่
สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจระหว่างกันในระยะยาว ปตท. จึงมีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืน
กับผู้ค้า ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ผู้ค้าของ ปตท. มีการด�ำเนินงาน
อย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติที่ดี
8.1 หน่วยงานของ ปตท. ที่ต้องจัดหาพัสดุ ต้องค�ำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า
ราคา และคุณภาพของสินค้าและบริการ กระบวนการจัดหาพัสดุต้องด�ำเนินการ
ถูกต้องตามระเบียบ ข้อก�ำหนด และหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ ปตท. ก�ำหนดไว้อย่างโปร่งใส
ให้ ข ้ อ มู ล แก่ ผู ้ ค ้ า อย่ า งเท่ า เที ย ม ถู ก ต้ อ ง ไม่ มี อ คติ ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ค ้ า
สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ค้า วิธีการจัดหาพัสดุควรอ้างอิงแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นสากล มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ และต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีใ่ ช้กำ� กับหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด
8.2 ปตท. สนับสนุนการปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคต่อผูค้ า้ ของ ปตท. ทัง้ การปฏิบตั ริ ะหว่าง
ผู้ค้าเองและการปฏิบัติระหว่างผู้ค้ากับ ปตท. หน่วยงานของ ปตท. ที่ต้องจัดหา
พัสดุไม่ควรด�ำเนินการในระยะเวลากระชัน้ จนเกินไป ควรให้เวลาผูค้ า้ อย่างพอเพียง
ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและเอกสารการเสนอราคาต่างๆ ข้อก�ำหนดหรือ
เงือ่ นไขรายละเอียดของสัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และควร
ปรึกษาส�ำนักกฎหมายในการท�ำสัญญา
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.

8.3 บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ ต้องวางตัว
เป็นกลาง ไม่ ใกล้ชดิ กับผูค้ า้ จนท�ำให้ผคู้ า้ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ และปฏิบตั ติ าม
ข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นจรรยาบรรณว่ า ด้ ว ยการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย และผลประโยชน์ ขั ด กั น
อย่างเคร่งครัด
8.4 หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุต้องเก็บเอกสาร
หลักฐานต่างๆ เช่น การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือ
การปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามสมควรแก่ความจ�ำเป็นตาม
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
8.5 ปตท. ต้องปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่า ปตท. ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามสัญญา หรือผู้ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาได้ หากเป็นไปได้และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ปตท.
ให้ยุติการด�ำเนินการและยุติการติดต่อกับผู้ค้าทันที ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
เพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
8.6 บุคลากรของ ปตท. ที่ด�ำเนินการจัดหาพัสดุ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลให้ผู้ค้าปฏิบัติตาม
แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. อย่างเคร่งครัด
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9. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
โดยรวม
ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีพันธกิจรับผิดชอบการพัฒนาและคืนก�ำไรสู่ชุมชนและ
สั ง คมโดยรวม เพื่ อ ให้ ปตท. เจริ ญ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ตามการพั ฒ นาของสั ง คม
ปตท. ถือเป็นหน้าที่และนโยบายหลักในการให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา สร้างสรรค์ และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

แนวปฏิบัติที่ดี
9.1 ปตท. มุ่งที่จะท�ำความเข้าใจและสื่อสารกับสังคมเกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริง
ในการด�ำเนินงานของ ปตท. ความรับผิดชอบของ ปตท. ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
และความรั บ ผิ ด ชอบของ ปตท. ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยไม่ ป กปิ ด ข้ อ เท็ จ จริ ง
ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่าง
ทันสถานการณ์
9.2 ปตท. มุง่ มัน่ ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมเรือ่ งคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
9.3 ปตท. จะค�ำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มี
ผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
น้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.

9.4 ปตท. ปลู ก ฝั ง จิ ต ส� ำ นึ ก เกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
แก่บคุ ลากรของ ปตท. ทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง ให้ความส�ำคัญกับการท�ำธุรกรรมกับคูค่ า้
ทีม่ เี จตจ�ำนงเดียวกับ ปตท. เรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เป็นผูน้ ำ�
ในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์
ต่อชนรุ่นหลัง
9.5 ปตท. ต้องคืนก�ำไรส่วนหนึง่ เพือ่ กิจกรรมทีจ่ ะมีสว่ นสร้างสรรค์สงั คมและสิง่ แวดล้อม
อย่างสม�่ำเสมอ โดยต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูล
ผู ้ รั บ บริ จ าค เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ า น� ำ ไปใช้ เ พื่ อ การกุ ศ ลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่างแท้จริง
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10. การปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน
บุคลากรของ ปตท. ทุกคนเป็นส่วนส�ำคัญที่สุดในการด�ำเนินธุรกิจของ ปตท. ซึ่ง ปตท.
ต้องให้ความส�ำคัญกับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ ปตท. ส่งเสริมให้บคุ ลากร
ของ ปตท. มีความสามัคคี ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ
และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปตท. มีพันธกิจในการคุ้มครองป้องกันบุคลากรจาก
ภัยคุกคามด้านความมัน่ คงปลอดภัยทัง้ จากภายในและภายนอก โดยต้องสร้างสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่ดีและปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน
และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการท�ำงาน เพื่อตอบแทนบุคลากรของ
ปตท. ทุกคนที่ด�ำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท. ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ
ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น มีสติ มีเหตุผล อยูบ่ นฐานความรู้ ไม่ ใช้อารมณ์
และใฝ่เรียน

แนวปฏิบัติที่ดี
10.1 ปตท. ปฏิบัติต่อบุคลากรของ ปตท. ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่แบ่งแยกถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล
สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
10.2 ปตท. ให้ โอกาสบุคลากรของ ปตท. ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่
โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการท�ำงาน ทั้งในรูปของ
เงินเดือน โบนัส และค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานทีเ่ หมาะสมตามระเบียบของ ปตท.
อีกทั้งให้โอกาสศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
10.3 บุคลากรของ ปตท. ทุก คนต้องปฏิบัติห น้าที่ในความรับผิดชอบด้ว ยตนเอง
อย่างสุดความสามารถ มีจิตส�ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งท�ำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจ�ำเป็น หรือ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.

10.4 บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับค�ำสั่งและรับผิดชอบ
โดยตรงต่อผูบ้ งั คับบัญชาของตน ไม่ขา้ มสายการบังคับบัญชาหากไม่มคี วามจ�ำเป็น
หลี ก เลี่ ย งการวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาและผู ้ ร ่ ว มงานที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อ ปตท. ทั้งนี้ บุคลากรของ ปตท. ควรให้เกียรติ
เปิดโอกาส และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
10.5 บุคลากรของ ปตท. ต้องดูแล เอาใจใส่ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับ
บัญชา เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ทัง้ นี้ บุคลากรของ ปตท. พึงพิจารณาความดีความชอบและลงโทษผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และเป็นไปตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้
10.6 บุคลากรของ ปตท. สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกของ ปตท. ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการ
ที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
10.7 บุคลากรของ ปตท. ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ
และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้าง
ความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ ปตท.
10.8 บุคลากรของ ปตท. สามารถใช้ชอื่ และต�ำแหน่งของตนเพือ่ เรีย่ ไรเงินเพือ่ การกุศลที่
ปตท. เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของ ปตท. หรือต�ำแหน่งใน ปตท. ในการเรี่ยไรเงิน
เป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
10.9 บุคลากรของ ปตท. ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ ปตท. จัดขึ้นเพื่อสร้าง
ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ ปตท. จัดขึ้น
10.10 บุ ค ลากรของ ปตท. ควรลดความเสี่ ย งจากปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คาม
ทางเพศ เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลีย่ งการอยู่ ในทีล่ บั ตาหรือท�ำงานสองต่อสอง
กับผู้บังคับบัญชา / ผู้ที่ไม่สนิทสนม / เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณี
ถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาท�ำงาน เป็นต้น
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10.11 ห้ามบุคลากรของ ปตท. กระท�ำการที่ก่อความเดือดร้อน ร�ำคาญ บั่นทอนก�ำลังใจ
ผู ้ อื่ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ หรื อ รบกวนการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ลั ก ษณะ
เป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของ ปตท. หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม
การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร โดยหากมีการพบเจอพฤติกรรม
ดังกล่าว พึงรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
10.12 ปตท. ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยสหภาพแรงงานและ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ ปตท. จะไม่ ก ระท� ำ การอั น ใดที่ เ ป็ น การขั ด ขวางกิ จ กรรม
ของสหภาพ เว้นแต่กิจกรรมนั้นจะเป็นการกระท�ำอันขัดต่อกฎหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณธุรกิจที่ร้ายแรง หรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ ปตท.
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.

11. การปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนี้
แนวปฏิบัติที่ดี
11.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกัน
ทั้งในแง่การช�ำระเงินและเงื่อนไขอื่นใดที่ ได้ท�ำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้
11.2 เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อก�ำหนดในสัญญาอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงตามก�ำหนดเวลา
11.3 แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาและร่วมกัน
หาแนวทางแก้ ไขปัญหาดังกล่าว
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12. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้
เป็นสิ่งจ�ำเป็นในการเป็นบริษัทจดทะเบียน ปตท. ต้องก�ำหนดนโยบายก�ำกับดูแลให้มีระบบ
การควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตาม
ประเมิ น ผลอย่างสม�่ำเสมอ ปตท. มุ่ง มั่นเป็นบริษัทที่มีการตรวจสอบภายในที่ดีเยี่ยม
มีคณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส่องดูแล มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
มีฝ่ายบริหารและพนักงานที่ให้ความส�ำคัญกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

แนวปฏิบัติที่ดี
12.1 ปตท. ต้ อ งจั ด ระบบการควบคุ ม ภายในให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มของการควบคุ ม ที่ ดี
ให้บุคลากรของ ปตท. มีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ให้มีการประเมินความเสี่ยง
ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
เป้าหมายหรือความส�ำเร็จของงาน ให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่และระดับ
อย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีเพียงพอ เชื่อถือได้ ส�ำหรับทั้ง
ภายในและภายนอก ปตท. และมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติจริง เกิดผลส�ำเร็จของงาน มีการปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
12.2 ปตท. ต้ อ งก� ำ หนดให้ มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงเรื่ อ งการประเมิ น และ
การบริ ห ารความเสี่ ย ง การประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบ
การปฏิ บั ติ ต ามระบบ และน� ำ ผลไปปรั บ ปรุ ง มาตรการควบคุ ม ให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริหารระดับสูง
และผู้บริหารระดับกลางต้องให้ความร่วมมือ
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.

12.3 คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การบริหารความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. และผูถ้ อื หุน้ ทราบ
12.4 ปตท. ต้องจัดให้มหี น่วยงานอิสระทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้
ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
12.5 ปตท. ต้ อ งวางรากฐานให้ บุ ค ลากรของ ปตท. ทุ ก คนมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ
และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในระบบการควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายใน
มีการรายงานการรับ การเบิกอย่างแม่นย�ำ ถูกต้อง สม�่ำเสมอ รวดเร็ว เป็นนิสัย
มีการสอบทาน และปฏิบัติตามระบบที่ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
12.6 บุคลากรของ ปตท. ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการท�ำงาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก
บุคลากรของ ปตท. มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงาน
ในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากล
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13. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด

ปตท. ด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณและความโปร่งใส
มีการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระท�ำอัน
จะน�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน ปตท. จึงก�ำหนดนโยบาย
งดรับของขวัญ และผลประโยชน์อนื่ ใด ในทุกกรณี เนือ่ งจากอาจน�ำมาซึง่ ความล�ำบากใจหรือ
มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ และเพือ่ สร้างมาตรฐานทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน
อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน ทั้งนี้บุคลากรของ ปตท. สามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันกลุ่ม ปตท. เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง
หรือประโยชน์อื่นใด

แนวปฏิบัติที่ดี
13.1 บุคลากรของ ปตท. ไม่รบั หรือให้ของขวัญ / ของทีร่ ะลึกเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน้
ทองค�ำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิง่ ของท�ำนองเดียวกันจาก / แก่บคุ คลภายนอก
ในทุกกรณี
13.2 บุคลากรของ ปตท. งดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี และ
มีหน้าทีแ่ จ้งให้บคุ คลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง
13.3 กรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และ
ไม่ ส ามารถส่ ง คื น ได้ ให้ ผู ้ ไ ด้ รั บ ของขวั ญ จั ด ท� ำ รายงานการรั บ ของขวั ญ
ทรั พ ย์ สิ น หรือประโยชน์อื่นใด น�ำส่งพร้อมสิ่งของที่ ได้รับให้ฝ่ายก�ำกับดูแล
และส่งเสริมธรรมภิบาล เว้นแต่กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า
1 เดือน ให้เป็นดุลยพินจิ ของผูบ้ งั คับบัญชาส่วนงานทีไ่ ด้รบั ของขวัญในการบริหาร
จัดการ
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.

13.4 ฝ่ายก�ำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลมีหน้าที่รวบรวมของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด และด�ำเนินการบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ กรณีเป็นของบริโภคให้ด�ำเนินการข้าง
ต้นโดยไม่ชักช้า
13.5 ฝ่ายก�ำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลจัดท�ำรายงานทะเบียนการรับของขวัญ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เพื่อทราบต่อไป
13.6 ห้ามบุคลากรของ ปตท. และครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่นื ใดจากผูร้ บั เหมา ผูร้ บั เหมาช่วง ลูกค้า คูค่ า้ หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับธุรกิจของ ปตท. ไม่วา่ กรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความล�ำเอียง หรือล�ำบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้
13.7 บุคลากรของ ปตท. มีหน้าทีแ่ จ้งต่อบุคคลภายนอก ผูร้ บั เหมา ผูร้ บั เหมาช่วง ลูกค้า
คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท. ทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญ
อย่างสม�่ำเสมอ
13.8 บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของ ปตท. เอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อ
กฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น
13.9 การใช้จ่ายส�ำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่าง
สมเหตุสมผล
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14. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิง่ แวดล้อม
ปตท. ใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของ ปตท. และชุมชนโดยรอบ
ปตท. มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของบุคลากรของ ปตท. เพื่อประโยชน์ของทุกคน
รวมทัง้ ชุมชนและสังคมโดยรวม ปตท. สนับสนุนให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้
อย่างสิ้นเปลือง

แนวปฏิบัติที่ดี
14.1 ปตท. ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระส�ำคัญ โดยจัดท�ำข้อก�ำหนดและมาตรฐาน
ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม ทีม่ มี าตรการไม่นอ้ ยกว่า
ที่ ก ฎหมายก� ำ หนดตามมาตรฐานสากล บุ ค ลากรของ ปตท. ต้ อ งศึ ก ษา และ
ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อก�ำหนด มาตรฐาน และคู่มือด้านคุณภาพ
ความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
โดยต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านคุณภาพ ความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ตามที่ ปตท. ก�ำหนด
14.2 ปตท. จะด�ำเนินการทุกวิถที างเพือ่ ควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ
อันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุ อัคคีภยั การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท�ำงาน ทรัพย์สนิ
สูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงาน
ไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของ ปตท. และมีการซักซ้อมแผนการรักษา
ความปลอดภัยเป็นประจ�ำ ทัง้ นี้ ถือเป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงาน
ในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.

14.3 ปตท. ด�ำเนินธุรกิจพลังงาน การจัดการปิโตรเลียมของ ปตท. ต้องเป็นมืออาชีพ
โดยจัดให้มแี ผนควบคุมและป้องกันเหตุฉกุ เฉินในทุกพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร มีแผนจัดการ
เหตุฉกุ เฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพือ่ เตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉกุ เฉิน
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกล้นหรือรั่วไหลของน�้ำมัน ก๊าซ สารเคมี
หรือของเสีย และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่น ที่อาจท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจ
หยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
14.4 ปตท. ต้องจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์และสือ่ ความ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจและ
เผยแพร่ขอ้ มูลให้กบั บุคลากรของ ปตท. พนักงานของผูร้ บั จ้าง ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และ
ข้อควรระวังต่างๆ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนน�ำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
14.5 ปตท. มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ความปลอดภัยของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมใน
การรักษาสิง่ แวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
14.6 หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและ
มาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม หรือพบว่า
การปฏิบตั งิ านมีผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ให้บคุ ลากรของ ปตท. ยุตกิ ารปฏิบตั งิ าน
เท่าที่ท�ำได้ชั่วคราว เพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อด�ำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด
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15. ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
ปตท. สนับสนุนให้บุคลากรของ ปตท. ศึกษา สร้างงานวิจัย เขียนหนังสือ ต�ำรา จัดท�ำสื่อ
สร้างสรรค์ สื่อประชาสัมพันธ์ งานเขียน และบทประพันธ์ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก
ปตท. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างราบรืน่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ปตท. เพือ่ เสริมสร้าง
การศึกษา และเพือ่ การประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของ ปตท. บุคลากรของ ปตท. ต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ ปตท. ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอก
เพื่อประโยชน์ของ ปตท. โดยต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้งาน ต้องเคารพ
ลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

แนวปฏิบัติที่ดี
15.1 ปตท. ส่งเสริมให้บคุ ลากรของ ปตท. เขียน และตีพมิ พ์ผลงานการเขียนหนังสือ ต�ำรา
ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. สร้างสรรค์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และการน�ำเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
แสดงความคิดเห็น และเพื่อใช้ในการศึกษา โดยผลตอบแทนจากงานและลิขสิทธิ์
เหล่านั้นย่อมเป็นของบุคลากรนั้นเอง แต่งานใดเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ปตท. ให้จัดท�ำขึ้น เป็นงานที่ ใช้ข้อมูลของ ปตท. หรือเป็นงานที่เรียนรู้จาก ปตท.
ให้ ปตท. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นว่านั้น
15.2 ปตท. ส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. ท�ำการศึกษาวิจัย โดยผลตอบแทนจาก
งานเหล่านั้นย่อมเป็นลิขสิทธิ์ของบุคลากรนั้นเอง แต่งานศึกษาวิจัยใดเป็นงาน
ที่ได้รับมอบหมายจาก ปตท. ให้จัดท�ำขึ้น หรือเป็นงานที่ใช้ข้อมูลของ ปตท. หรือ
เป็นงานที่เรียนรู้จาก ปตท. ให้ ปตท. เป็นเจ้าของสิทธิในงานวิจัย การขอสิทธิบัตร
การเป็นเจ้าของสิทธิบัตร และผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นว่านั้น
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.

15.3 บุคลากรของ ปตท. ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า หรือ
วิธกี ารประกอบธุรกิจทีเ่ ป็นความลับ ต้องรักษาความลับให้ปลอดภัยทีส่ ดุ ไม่ ให้รวั่ ไหล
15.4 ปตท. ส่งเสริมให้บคุ ลากรของ ปตท. ใช้สอื่ อินเตอร์เน็ตเพือ่ ประโยชน์ในการท�ำงาน
บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่กระท�ำการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตของผู้อื่นในส�ำนักงาน ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ ปตท.
เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน
การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การส่งต่อ mail ที่เป็นการรบกวน สร้างความร�ำคาญ
หรือทีเ่ ป็นการโฆษณาสินค้า ธุรกิจและบริการ นอกเหนือจากสินค้าและบริการของ
ปตท. และการส่ง Spam mail เป็นต้น
15.5 บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบตั งิ านโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมี่ ลี ขิ สิทธิถ์ กู ต้อง
หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกส�ำนักงาน ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์
และปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาก่อนทุกครัง้ ห้ามติดตัง้ และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องใน ปตท. โดยเด็ดขาด
15.6 บุคลากรของ ปตท. ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอืน่
เพือ่ ป้องกันไม่ ให้บคุ คลอืน่ เข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทัง้ ไม่ ใช้อนิ เตอร์เน็ตเข้าไปยัง
เว็บไซต์ที่ ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ ปตท.
15.7 กรณีที่บุคลากรของ ปตท. ขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของ
ผูร้ บั จ้างใช้ระบบสารสนเทศของ ปตท. บุคลากรของ ปตท. ผูข้ อต้องควบคุมการใช้งาน
ของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านสมทบหรื อ พนั ก งานของผู ้ รั บ จ้ า ง และต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ ปตท. จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
15.8 ปตท. จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบ
สารสนเทศของบุคลากรของ ปตท. เพือ่ ป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
ของ ปตท.
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นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั น ของ ปตท.

นโยบายต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) (ปตท.) ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส
เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ว่าการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
นั้นจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ปตท. จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รปั ชัน ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ปตท. จึงก�ำหนด
ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลใด ๆ ที่กระท�ำการเพื่อประโยชน์
ของ ปตท. หรือในนามของ ปตท. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ
ปตท. อย่างจริงจัง

นิยาม
ทุจริต (Fraud)
หมายถึง การกระท�ำใด ๆ เพือ่ แสวงหาประโยชน์ทมี่ คิ วรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระท�ำต่าง ๆ ได้แก่
การยักยอก (Asset Misappropriation),
การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud) และ				
การคอร์รัปชัน (Corruption) อาทิ การให้ การเสนอ/ให้ค�ำมั่น/สัญญาว่า
จะให้ หรือการรับ การเรียกร้องซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อย่างไม่
เหมาะสม โดยปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท�ำหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใด
ที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ
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บุคลากรของ ปตท.
หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ ปตท.

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท.
หมายถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษทั ในเครือ หรือบุคคลใดซึง่ กระท�ำการ			
เพือ่ หรือในนามของ ปตท. ไม่วา่ จะมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการนัน้ หรือไม่กต็ าม

ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคลากรของ ปตท. และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท.
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แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ
ปตท. รวมถึงกระบวนการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
2. บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นความรับผิดชอบด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอ มีจติ ส�ำนึกทีด่ ี ซือ่ สัตย์สจุ ริต เทีย่ งธรรม ยึดมัน่ ในคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
3. บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ด�ำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและ
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทาง
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งระเบียบ และ
ข้อก�ำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. บุคลากรของ ปตท. ต้องหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) กับ ปตท. การด�ำเนินการใด ๆ จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุ
สมผล อยู่บนพื้นฐานของการกระท�ำเพื่อประโยชน์ของ ปตท. ไม่ขัดต่อกฎหมาย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการกระท�ำหรือพฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท. บุคลากรดังกล่าวมีหน้าที่รายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางที่ ปตท. ก�ำหนด
5. บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวังเกีย่ วกับการรับ การให้
ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กลุ่ม
ปตท. เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด
6. การบริจาคเพือ่ การกุศล และการให้เงินสนับสนุนของปตท. มีขนั้ ตอนการตรวจสอบ
อนุมตั ิ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบ
ของ ปตท. เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็น
ข้ออ้างส�ำหรับการทุจริตและคอร์รัปชัน
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7. ปตท. จัดให้มีมาตรการด้าน Governance Risk และ Compliance (GRC)
แบบบูรณาการ ที่ช่วยส่งเสริมการก�ำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน อาทิ การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันใน
ทุกกระบวนการท�ำงาน เช่น งานขาย การตลาด งานจัดหาพัสดุและท�ำสัญญา
เป็นต้น และบริหารจัดการให้มวี ธิ กี ารแก้ไขทีเ่ หมาะสม รวมถึงจัดให้มกี ารประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
8. ปตท. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทีส่ ะท้อนถึงความมุง่ มัน่ ต่อมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
9. ปตท. มีหลักการทีจ่ ะไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรทีป่ ฏิเสธ
การทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระท�ำนั้นจะท�ำให้ ปตท. สูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ โดย ปตท. มีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว
10. หน่วยงานควบคุมภายในต้องรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อหน่วย
งานตรวจสอบภายใน เพื่อด�ำเนินการสอบทาน หากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันจะต้องแจ้งหน่วยงานผู้
ปฏิบตั หิ รือผูท้ เี่ กีย่ วข้องตามความเหมาะสม เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงมาตรการควบคุม
11. ปตท. จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท�ำบัญชี
การเก็บรักษาข้อมูล เอกสารและบันทึกต่างๆ ได้รบั การตรวจสอบเพือ่ ยืนยันความถูก
ต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน และมัน่ ใจได้วา่ การบันทึกรายการมีหลัก
ฐานเพียงพอ รวมทัง้ เพือ่ ยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชัน
12. ปตท. จัดให้มกี ารสือ่ สารและฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ งแก่บคุ ลากรของ ปตท. เพือ่ ให้เกิด
ความรูค้ วามเข้าใจอย่างแท้จริงเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
ความคาดหวังของ ปตท. และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้
13. ปตท. สือ่ สารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน และแนวปฏิบตั ไิ ปยังบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ ปตท. มีอ�ำนาจใน
การควบคุม คูค่ า้ ทางธุรกิจ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทัง้ สาธารณชน ผ่านช่องทางการ
สือ่ สารทีห่ ลากหลาย เพือ่ ทราบและน�ำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันไป
ปฏิบตั ิ
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14. ปตท. จัดให้มมี าตรการในการก�ำกับดูแลคูค่ า้ ทางธุรกิจเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าคูค่ า้ ทางธุรกิจ
ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
15. ส�ำนักตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
คอร์รปั ชัน หรือพฤติกรรมทีน่ า่ สงสัยเกีย่ วกับการกระท�ำนีอ้ ย่างเร่งด่วนต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.

การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน
บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระท�ำที่อาจฝ่าฝืนนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน โดย ปตท. จัดให้มชี อ่ งทางการแจ้งเบาะแสและการคุม้ ครอง
ผูร้ ายงาน เมือ่ บุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทัง้ เมือ่ บุคลากรต้องการค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของ ปตท. ว่าด้วย การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและการไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย กฎระเบียบองค์กร

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

82

คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ

นโยบายต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั น ของ ปตท.

บทลงโทษ
ปตท. จัดให้มีกระบวนการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน โดยการลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่ ปตท. เห็นว่าจ�ำเป็น
การกระท�ำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้
รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่ ปตท. ก�ำหนดไว้ และ/หรือ มีโทษตามกฎหมาย
ในกรณีของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับ ปตท. หาก ปตท. พบการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่สอดคล้อง
กับนโยบายนี้ ปตท. อาจพิจารณาบอกเลิกนิติสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้ ดังนั้น บุคลากรของ
ปตท. รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท. ต้องท�ำความเข้าใจและปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันอาจสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคลากร
ของ ปตท. และท�ำให้ภาพลักษณ์ของ ปตท. มัวหมองได้ แม้ว่าจะไม่มีมูลความจริงเลย
ก็ตาม หากพบการกระท�ำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสที่ ปตท. ก�ำหนด
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ค�ำจ�ำกัดความ และคุณสมบัติ
ความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท.
1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท. บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้น
ที่ ถื อ โดยผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ย (ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หมายถึ ง บุ ค คลตามมาตรา 258
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือน
ประจ�ำหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง
2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์
• ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
- ลักษณะความสัมพันธ์ : ผูส้ อบบัญชี ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพอืน่ เช่น ทีป่ รึกษา
กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
- ระดับนัยส�ำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
◊ กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
◊ กรณีเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพอืน่ : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
•

ความสัมพันธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในท�ำนองเดียวกับข้อก�ำหนด
ว่าด้วย การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- ลักษณะความสัมพันธ์ : ก�ำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท
ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า / ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ / บริการ และรายการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
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-

ระดับนัยส�ำคัญทีเ่ ข้าข่ายไม่อสิ ระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ ≥ 3%
ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณา
มูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มี
การท�ำรายการในครั้งนี้ด้วย

		(ข) กรณีทมี่ ลี กั ษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิตบิ คุ คล บุคคลทีถ่ อื ว่าเข้าข่าย
ไม่อสิ ระ ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
		(ค) ก�ำหนดช่วงเวลาทีห่ า้ มมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบนั และ 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
		(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจ�ำเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับ
นัยส�ำคัญที่ก�ำหนด ในระหว่างด�ำรงต�ำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ ปตท. ก่อนและมติที่ ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ โดย ปตท.
ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดงั กล่าวของกรรมการรายนัน้ ไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ของ ปตท.
และหากต่ อ มา ปตท. จะเสนอกรรมการอิ ส ระนั้ น เพื่ อ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ต่ออีกวาระหนึ่ง ปตท. จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าว
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
5. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ าม (1) – (6) อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ปตท. ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรง
ต�ำแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1
และแบบ 56-2 ด้วย
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการอิสระของ ปตท.
1. เสนอแนะเรือ่ งทีส่ ำ� คัญและเป็นประโยชน์ตอ่ ปตท. ผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หุน้ รายย่อยต่อ
คณะกรรมการ ปตท. และ / หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
แล้วแต่กรณี
2. ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท. ที่พึงปฏิบัติ
รวมทั้งให้ความคิดเห็นตามบทบาทและหน้ าที่ ข องกรรมการอิ ส ระที่ พึ ง ปฏิ บั ติ
เพื่อประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย
3. สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึง
ทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
5. วาระของกรรมการอิสระ เริม่ ตัง้ แต่มคี ณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ
ในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระ
เมื่อขาดคุณสมบัติตามนิยามดังกล่าว หรือพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ ปตท.
6. กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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ค�ำจ�ำกัดความ แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
ผลประโยชน์ทขี่ ดั กัน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมายความว่า

ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายความว่า

รายการระหว่าง ปตท. หรือบริษทั ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของ ปตท. หรือรายการระหว่าง
บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย รายการที่เกี่ยวโยงกันแบ่งเป็น 6 ประเภท
คือ
1. รายการการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ /
บริการอันเป็นธุรกิจปกติของ ปตท. ทีท่ ำ� เป็นประจ�ำ และเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้า
ทัว่ ไป เช่น การซือ้ ขายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม การซือ้ วัตถุดบิ การให้บริการ เป็นต้น
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกีย่ วกับสินทรัพย์ / บริการ
เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท ให้ด�ำเนินการไปได้อย่างราบรื่น
ได้แก่ การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างท�ำโฆษณา สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค
หรือจ้างบริหารงาน เป็นต้น
3. รายการเช่า / ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น คือ รายการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ทไี่ ม่สามารถแสดงได้วา่ เป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป และมีอายุ
สัญญาไม่เกินกว่า 3 ปี
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น
5. รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม เช่น เงินทุนหมุนเวียน
ในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืมค�้ำประกัน เป็นต้น ซึ่ง ปตท. จะต้องได้รับผลตอบแทน เช่น
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
6. รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น นอกจากรายการตาม 1 ถึง 5
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บริษัทย่อย หมายความว่า

บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) บริษัทที่ ปตท. มีอ�ำนาจควบคุมกิจการ
(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอ�ำนาจควบคุมกิจการ
(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอดๆ
โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อ�ำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)

บริษัทร่วม หมายความว่า

บริษทั ที่ ปตท. หรือบริษทั ย่อยมีอำ� นาจในการมีสว่ นร่วมตัดสินใจเกีย่ วกับนโยบายทางการเงิน
และการด�ำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอ�ำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และ
ไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า
ในกรณีที่ ปตท. หรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบ
แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ปตท. หรือบริษัทย่อยมีอ�ำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์
ให้เห็นเป็นอย่างอื่น

อ�ำนาจควบคุมกิจการ หมายความว่า

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) การถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงในบริษทั เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ�ำนวนสิทธิออกเสียง
		 ทัง้ หมดของบริษทั นัน้
(ข) การมีอ�ำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่า
		 โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่วา่ เพราะเหตุอื่นใด
(ค) การมีอำ� นาจควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ ตัง้ แต่กงึ่ หนึง่ ของกรรมการ
ทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

เงื่อนไขการค้าทั่วไป หมายความว่า

ราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงราคาและ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
• ราคาและเงื่อนไขที่ ปตท. หรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
• ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
• ราคาและเงื่อนไขที่ ปตท. สามารถแสดงได้ว่าบุคคลที่ประกอบกิจการเดียวกัน
ให้กับบุคคลทั่วไป

คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
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ภาคผนวก

ค�ำจ�ำกัดความ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ประโยชน์อื่นใด หมายความว่า

สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ผู้ที่เกี่ยวดอง / ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า

ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า
น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม

ค�ำจ�ำกัดความในแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
CommunicationTechnology หรือ ICT) หมายความว่า

การผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมระบบสื่อสาร
อันได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ เครื่องมือการสื่อสารอื่นๆ กับระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และบริการสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
จ� ำ นวนมากที่ เชื่ อ มโยงติ ด ต่ อ กั น และใช้ ร ่ ว มกั น ได้

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
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ภาคผนวก

ค�ำจ�ำกัดความของคุณสมบัตแิ ละหน้าที่
ส�ำคัญของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติ และหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
2. มีสิทธิที่จะขอตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งหนังสือบัญชี เอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถขอให้พนักงานของหน่วยรับตรวจให้ขอ้ มูลค�ำชีแ้ จง และส่งมอบเอกสารในเรือ่ ง
ที่ท�ำการตรวจสอบ
4. ต้องเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยปีละครั้ง
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ภาคผนวก

แบบฟอร์ม
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แบบเปิดเผยรายการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของ ปตท.
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แบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.
ตามระเบียบบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ปตท.
ซึ่ ง ก� ำ หนดให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ใ นการด� ำ เนิ น งานด้ ว ยมาตรฐานขั้ น สู ง สุ ด
โดยบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ จะต้ อ งเปิ ด เผยรายการที่ เ ป็ น ผลประโยชน์ ที่ ขั ด กั น กั บ
ผลประโยชน์ของ ปตท.
รายงานฉบับนี้เป็นรายงานประเภท (โปรดท�ำเครื่องหมาย X ในช่อง )
รายงานประจ�ำปี

รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์

ข้าพเจ้าได้อ่านคู่มือหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ ปตท. และข้ อ ความในแบบเปิ ด เผยฯ ฉบั บ นี้
อย่างครบถ้วนและท�ำความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการละเว้นหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว อาจต้องได้รับโทษ
ทางวินัยตามขั้นตอนการลงโทษ และความร้ายแรงของการกระท�ำ
ข้าพเจ้าจึงขอรายงานดังต่อไปนี้
ข้อมูลญาติที่ท�ำงานใน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
(กรอกข้อมูลปัจจุบัน หากมากกว่าหนึ่งรายการ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม)
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)					 นามสกุล				
ความสัมพันธ์								 รหัสพนักงาน					
หน่วยงานที่สังกัด							 บริษัท
(โปรดท�ำเครื่องหมาย X ในช่อง รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลหากจ�ำเป็น (ถ้ามี))
ข้าพเจ้า ไม่มี รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท.
ข้าพเจ้า มี รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. โดยมี
ลักษณะของรายการดังต่อไปนี้
มีขอ้ ตกลงทางการค้าทัว่ ไป, เป็นคูค่ า้ , หรือเข้าร่วมกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างกับ ปตท.
		 หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท.
มีข้อพิพาทที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
มีรายการอื่นที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

		

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้าพเจ้า โดยใช้ชื่อข้าพเจ้าเอง
		
ข้าพเจ้า โดยใช้ชื่ออื่น (ระบุชื่อ)
		
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า หรือผู้แทนของข้าพเจ้า
		
			 ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)				 นามสกุล
			 เกี่ยวข้องเป็น
รายละเอียดของรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท.
(กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี))
วิธีการแก้ไข ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว (ถ้ามี)

				

พนักงานลงชื่อ :
(
รหัสพนักงาน :
ต�ำแหน่ง :
ชื่อย่อหน่วยงาน :
วันที่ :

)

/

/

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา* :
รับทราบ
อื่นๆ

				

ผู้บังคับบัญชาลงชื่อ :
(
ต�ำแหน่ง :
วันที่ :

)
/

/

ความเห็นของผู้จัดการฝ่ายก�ำกับดูแลและส่งเสริมธรรมภิบาล :
รับทราบ
อื่นๆ

				
				

ลงชื่อ :
(
ต�ำแหน่ง :
วันที่ :

/

ผจ.กธญ.

)
/

หมายเหตุ * :
*กรณีเป็นพนักงานระดับส่วนลงไปให้เสนอผู้บังคับบัญชาคือผู้จัดการฝ่ายลงนามรับรอง
*กรณีเป็นพนักงานระดับส่วนลงไปไม่สังกัดฝ่ายให้เสนอผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าระดับฝ่ายเหนือขึ้นไป 1 ระดับลงนามรับรอง
*กรณีเป็นผูบ้ ริหารระดับฝ่ายขึน้ ไปให้เสนอผูบ้ งั คับบัญชาคือผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรือผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป 1 ระดับลงนามรับรอง
(หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 13505, 13472)

แบบรายงานการรับของขวัญ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
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แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด
วันที่

เรียน

(ผู้บังคับบัญชา)*

ด้วยเมือ่ วันที่
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)
รหัสพนักงาน
ต�ำแหน่ง
แผนก
ส่วน
ฝ่าย
สังกัด
			
ได้รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้
1.									
2.									
3.									

จากบริษัท / บุคคล
จากบริษัท / บุคคล
จากบริษัท / บุคคล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวนั้น
ข้าพเจ้าจักได้น�ำส่งฝ่ายก�ำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กธญ.)
ภายในวันที่
				

ลงชื่อผู้รายงาน :
(

)

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา* :
รับทราบ
อื่นๆ

				

ผู้บังคับบัญชาลงชื่อ :
(
ต�ำแหน่ง :
วันที่ :

)
/

/

หมายเหตุ* :
*กรณีเป็นพนักงานระดับส่วนลงไปให้เสนอผู้บังคับบัญชาคือผู้จัดการฝ่ายลงนามรับรอง
*กรณีเป็นพนักงานระดับส่วนลงไปไม่ได้สังกัดฝ่ายให้เสนอผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าระดับฝ่ายเหนือขึ้นไป 1 ระดับลงนามรับรอง
*กรณีเป็นผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ให้เสนอผู้บังคับบัญชาคือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับลงนามรับทราบ

แบบแสดงเจตนาความต้องการ
ซื้อ-ขายหลักทรัพย์
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า
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แบบแสดงเจตนาความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า
เรียน เลขานุการบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)					
รหัสพนักงาน
ต�ำแหน่ง
แผนก
ส่วน
ฝ่าย
สังกัด
มีความประสงค์จะซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัท ในกลุ่ม ปตท. ในอีก 2 วันท�ำการเป็นต้นไป
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ซื้อ /
ซื้อ /
ซื้อ /
ซื้อ /
ซื้อ /

ขาย หลักทรัพย์บริษัท		
ขาย หลักทรัพย์บริษัท		
ขาย หลักทรัพย์บริษัท		
ขาย หลักทรัพย์บริษัท		
ขาย หลักทรัพย์บริษัท		

จ�ำนวน		
จ�ำนวน		
จ�ำนวน		
จ�ำนวน		
จ�ำนวน		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อผู้รายงาน :
(
วันที่ :

หุ้น ในช่วงวันที่		
หุ้น ในช่วงวันที่		
หุ้น ในช่วงวันที่		
หุ้น ในช่วงวันที่		
หุ้น ในช่วงวันที่		

/

/

)

ความเห็นของเลขานุการบริษัท
รับทราบ
อื่นๆ
ลงชื่อ :
(
ต�ำแหน่ง :
วันที่ :

เลขานุการบริษัท
/
/

)

หมายเหตุ :
แบบแสดงเจตนาความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้านี้ ใช้ส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ที่รับทราบข้อมูลภายในและต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่เป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ในการด�ำเนินธุรกิจ

เอกสารอ้างอิง
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
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บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารอ้ า งอิ ง

เอกสารอ้างอิง
• พระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
• พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
• หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
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คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ

