
สรปุผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารกํากบัดแูลกจิการทีด่แีละ
การตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. ปี 2562



แผนงานที ่1 แผนงานที ่2 แผนงานที ่3

Establish 
Anti-Fraud Mechanism

Enhance 
Information Disclosure

Redesign 
Whistleblowing Process

• ประกาศใชน้โยบายตอ่ตา้นการ
ทจุรติและคอรร์ปัชนัและคูม่อื
การบรหิารความเสีย่งดา้นการ
ทจุรติและคอรร์ปัชนัของ ปตท.

• ประกาศใชแ้นวทางการสอบ
ทานคูค่า้เพือ่ลดความเสีย่งที่
อาจเกดิจากการคอรร์ปัชนั

• สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการตอ่ตา้นการทจุรติ
ใหก้บับคุลากร ปตท.

• จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูดา้น
ตา่ง ๆ เพือ่แสดงความโปรง่ใส 
และเป็นชอ่งทางใหผู้ม้สีว่นได้
เสยีตรวจสอบขอ้มลูการ
ดาํเนนิงานขององคก์ร

• การเปิดเผยขอ้มลูในการตรวจ
ประเมนิและยืน่เสนอขอรบั
รางวลัตา่ง ๆ

• ปรบัปรงุหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน
และแจง้เบาะแสการทจุรติ 
(Whistleblowing) ทีช่ดัเจน
และโปรง่ใส

• กาํหนดมาตรการคุม้ครองและ
ใหค้วามเป็นธรรมแกผู่ ้
รอ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามรว่มมอื
ในการใหข้อ้มลูเบาะแสที่
เก ีย่วขอ้ง

• สือ่สารชอ่งทางรบัเร ือ่ง
รอ้งเรยีนใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี
รบัทราบ

แผน CG และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. ปี 2562
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1. Establish Anti-Fraud Mechanism
ประกาศใชน้โยบายตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัและคูม่อืการ

บรหิารความเสีย่งดา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัของ ปตท.

ปี 2544 ปตท. แปลง
สภาพเป็นบรษัิท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการ ปตท. 
ออกระเบยีบวา่ดว้ยการ
กํากับดแูลกจิการทีด่ี
ของ ปตท.

ปี 2547 แตง่ตัง้
คณะกรรมการการ
กํากับดแูลกจิการ
ทีด่ขีอง ปตท. และ
คณะทํางานการ
กํากับดแูลกจิการ
ทีด่ขีอง ปตท.

ปี 2549 แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
กํากับดแูลกจิการ
ทีด่กีลุม่ ปตท.

ปี 2558 บรษัิทในกลุม่ ปตท.
ประกาศใชน้โยบายตอ่ตา้น
คอรรั์ปชนัทกุบรษัิทตาม 
PTT Way of Conduct

ปี 2557 ประกาศ
ใชน้โยบายตอ่ตา้น

คอรรั์ปชนัของ ปตท. 
และกลุม่ ปตท.

ปี 2561 แตง่ต ัง้
คณะกรรมการ
จดัการการกํากบัดแูล 
การบรหิารความเสีย่ง 
และการกํากบัการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบองคก์ร 
(GRCMC)

ปี 2546 จัดทําคูม่อื CG ปี 2548 ปรับปรงุ
คูม่อื CG ครัง้ที่ 1

ปี 2556 ปรับปรงุคูม่อื 
CG ครัง้ที ่3 /มสีถานะ
เป็นประมวลจรยิธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ

ปี 2552 ปรับปรงุ
คูม่อื CG ครัง้ที่ 2

ปี 2560 ปรับปรงุคูม่อื 
CG ครัง้ที ่4 / แตง่ตัง้
คณะกรรมการจัดการ
การกํากับดแูลกจิการทีด่ี
ของ ปตท. (CGMC)

ปี 2559 ปตท.ประกาศใช ้
นโยบายงดรับของขวัญ 
และแนวปฏบัิตฯิ เรือ่ง

การรับ-ใหข้องขวัญ การ
เลีย้ง หรอืประโยชนอ์ืน่ใด

2544 2546 2547 2548 2549 2552 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ปี 2562 ปรับปรงุ
นโยบายตอ่ตา้น

การทจุรติและ
คอรร์ปัชนั
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1. Establish Anti-Fraud Mechanism

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการตอ่ตา้นการกาํกบัดแูล
กจิการทีด่แีละการตอ่ตา้นการทจุรติใหก้บับคุลากร ปตท.

CG Do & Don’t GRC Lesson Learned
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1. Establish Anti-Fraud Mechanism

การจดัทาํรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนป์ระจําปี 2562

ในป 2562 จัดใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกระดับจัดทํารายงานความขัดแยง

ทางผลประโยชน โดยในสวนของผูบริหารและ

พนักงานจัดทําแบบอิเล็กทรอนิกสผานระบบ

PTT Intranet ในชวงตนป ซ่ึงสรุปผล ไมพบ

รายการขัดแยงที่มีสาระสําคัญ
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1. Establish Anti-Fraud Mechanism

การวเิคราะหร์ายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยใชร้ะบบ CCMS

ณ เดอืนมถินุายน 2562 ระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) แจง้เตอืน
รายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชนไ์ดทั้ง้สิน้ 225 รายการ ดังนี้

ประเภทรายการทีต่รวจพบ จํานวนรายการทีอ่าจ
มคีวามขดัแยง้ (รายการ) ผลการตรวจสอบ

รายการทีพ่นักงานมนีามสกลุตรงกบัผูค้า้ 217 พบรายการทีม่คีวามขดัแยง้ 1 รายการ
โดยไมเ่ป็นรายการทีม่นัียสําคญั

รายการทีพ่นักงานมทีีอ่ยูต่รงกบัผูค้า้ -

รายการทีพ่นักงานมเีลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี
ตรงกบัผูค้า้ 5 พบรายการทีม่คีวามขดัแยง้ 1 รายการ

โดยไมเ่ป็นรายการทีม่นัียสําคญั

รายการทีพ่นักงานมเีลขทีบ่ญัชตีรงกบัผูค้า้ 3 ไมพ่บรายการทีม่คีวามขดัแยง้
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สรุปการรายงานความตองการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยบรษิัทในกลุม ปตท. ลวงหนา 

และการรายงานการรับของขวัญ ทรัพยสนิ หรือผลประโยชนอ่ืนใด ป 2562

จากการจัดใหมีระบบรายงานความตองการซ้ือ-ขายหลักทรัพยบริษัทในกลุม ปตท. ลวงหนา โดยหากผูบริหารหรือ

พนักงาน ตองการซ้ือ-ขายหลักทรัพยจะตองรายงานในระบบกอนลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการ ในป 2562 มีการ

รายงานการซ้ือขายหลักทรัพยลวงหนาของผูเก่ียวของกับขอมูลภายในทั้งสิ้น 2 รายการ

และระบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด โดยเม่ือรับของขวัญที่ไมสามารถสงคืนได 

ผูรับจะตองทําการรายงานในระบบใหผูบังคับบัญชารับทราบ จากนั้นจึงสงมอบเพ่ือนําไปบริจาคเปนสาธารณกุศลตอไป

1. Establish Anti-Fraud Mechanism
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1. Establish Anti-Fraud Mechanism

ผูบ้รหิารระดบัสงูของกลุม่ ปตท. รว่มกจิกรรม PTT Group CG Day 2019
Digitalization… Challenge for the Governance
และเสวนาหวัขอ้ “กาํกบัองคก์รอยา่งไรในยคุดจิทิลั”
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1. Establish Anti-Fraud Mechanism

กจิกรรม GRC Camp 2019 : รสญ. รมญ. และผธญ. บรรยายใหค้วามรูแ้กพ่นกังานทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม
และมกีจิกรรมเชงิปฏบิตั ิเพือ่สง่เสรมิความรูด้า้น GRC 

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการตอ่ตา้นการกาํกบัดแูล
กจิการทีด่แีละการตอ่ตา้นการทจุรติใหก้บับคุลากร ปตท.

12



1. Establish Anti-Fraud Mechanism

หลกัสตูรการบรหิารความเสีย่งดา้นทจุรติและคอรร์ปัชนั สําหรบัพนกังานทกุระดบั รวมถงึ
พนกังานบรษิทัในกลุม่ ปตท. โดยมผีูเ้ขา้รว่มอบรมประมาณ 60 คน 

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการตอ่ตา้นการกาํกบัดแูล
กจิการทีด่แีละการตอ่ตา้นการทจุรติใหก้บับคุลากร ปตท.

12
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1. Establish Anti-Fraud Mechanism
การจดัอบรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจดา้นหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

และการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัแกพ่นกังานใหม ่รุน่ที ่2

PTT Orientation รุน่ที ่2 วนัที ่26 ส.ค. 2562
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1. Establish Anti-Fraud Mechanism
บรจิาคสิง่ของตามนโยบาย No Gift Policy ใหแ้กม่ลูนธิแิละองคก์รการกศุล

ในวนั Big Cleaning Day



13

1. Establish Anti-Fraud Mechanism
บรรยายในงานสมัมนาผูค้า้ PTT Group Supplier’s Day ประจําปี 2562 

เพือ่สือ่ความการดาํเนนิธุรกจิทีมุ่ง่เนน้ความโปรง่ใสตามหลกัการ GRC 
(Governance, Risk, Compliance)



การเปิดเผยขอ้มลูดา้นตา่งๆเพือ่แสดงความโปรง่ใส และเป็นชอ่งทางให้
ผูม้สีว่นไดเ้สยีตรวจสอบขอ้มลูการดาํเนนิงานขององคก์ร

วธิกีารประเมนิ ITA ปี 25622. Enhance Information Disclosure

15
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การเปิดเผยขอ้มลูในการตรวจประเมนิและยืน่เสนอขอรบัรางวลัตา่ง ๆ

วธิกีารประเมนิ ITA ปี 25622. Enhance Information Disclosure

การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะบนเว็บไซตต์าม
หลกัเกณฑก์ารประเมนิ ITA

แหลง่ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิ

 รายงานประจําปี (56-2)  
 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (56-1)
 นโยบายการกํากบัดแูลกจิการ
 หนังสอืเชญิและรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้
 เว็บไซตข์องบรษัิท
 ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิททีเ่ผยแพรผ่า่น ตลท. และ ก.ล.ต.
 ขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ

การเปิดเผยขอ้มลูในการรายงานผลสํารวจ (CGR)
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3. Redesign Whistleblowing Process
ปรบัปรงุขอ้กาํหนดฯ วา่ดว้ยการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทจุรติและการไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบองคก์ร 

และแนวปฏบิตัเิร ือ่งการพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการทจุรติตอ่หนา้ทีแ่ละประพฤตมิชิอบ
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3. Redesign Whistleblowing Process
กาํหนดมาตรการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแกผู่ร้อ้งเรยีน หรอื

ผูใ้หค้วามรว่มมอืในการใหข้อ้มลูเบาะแสทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ขอ้กําหนดฯ วา่ดว้ยการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทจุรติและการไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบองคก์ร 
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3. Redesign Whistleblowing Process
สือ่สารขอ้กาํหนดฯ วา่ดว้ยการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทจุรติ

และการไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบองคก์ร พ.ศ. 2562  
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