
รายงานความกา้วหนา้การดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
และการตอ่ตา้นการทจุรติ ปี 2563
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แผน CG และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. ปี 2563

OUTPUTS/OUTCOMES

• ทบทวนคู่มือการกํากับดูแล
กิจกา รที่ดี  ม าตรฐานทาง
จรยิธรรม และจรรยาบรรณใน
การดําเนนิธรุกจิ

• ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ง า น แ ล ะ
กระบวนการการรายงานความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• กจิกรรมส่งเสริมค่านิยม และ
การใหค้วามรู ด้ า้น CG ผ่าน
ชอ่งทางตา่งๆ

• จัดใหม้ีการบรหิารความเสี่ยง
ดา้นการทุจรติและคอร์รัปชัน 
สําหรับหน่วยงานตา่ง ๆ

• ขอต่ออายุการรับรองสมาชกิ
แนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต
(CAC) และสง่เสรมิใหคู้ค่า้เขา้
รว่มโครงการ

• ส ร ้า ง ค ว า ม รู ้ค ว า ม เ ข ้า ใ จ
เกีย่วกับการต่อตา้นการทจุรติ
ใหก้บับคุลากร ปตท.

• เผยแพร่ความรูแ้ละเขา้ร่วมกับ
เครอืขา่ยภายนอก

• พัฒนาระบบรับเรื่องรอ้งเรียน 
เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้ับผูม้ี
ส่วนไดเ้สีย โดยมีการรักษา
ความลับ เชือ่ถอืได ้และทันต่อ
เวลา

• จัดหลักสตูรอบรมคณะกรรมการ
สื บ ส ว น ห า ข ้อ เ ท็ จ จ ริ ง  / 
สอบสวนทางวนัิย

• กจิกรรมส่งเสรมิใหพ้นักงานไม่
นิ่งเฉยเมื่อพบเห็นการกระทํา
ผดิ (Speak-out Culture) 

• จัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลดา้น
ต่าง ๆ เพือ่แสดงความโปร่งใส
และเป็นช่องทางใหผู้ม้ ีส่วนได ้
เ สี ย ต ร ว จ ส อ บ ข ้อ มู ล ก า ร
ดําเนนิงานขององคก์ร

• การเปิดเผยขอ้มูลในการตรวจ
ประ เมินและยื่น เสนอขอรับ
รางวัลต่าง ๆ เช่น ITA, CGR, 
รางวั ลองค์ก รโปร่ ง ใส , CG
ASEAN Scorecard

Deepening Corporate
Governance Culture

Strengthen 
Anti-Fraud Practices

Improving 
Information Disclosure

Enhance
Whistleblowing Process

• Think before you act (คดิกอ่นทํา)
• Understand Key Risk (เขา้ใจความเสีย่ง)
• Do the right thing     (รูแ้ละทําในสิง่ทีถ่กูตอ้ง)
• Dare to fight fraud    (ไมท่นตอ่การทจุรติ และไมย่อมใหเ้กดิการทจุรติ)

Behavior from Inner



Deepening Corporate
Governance Culture

Strengthen Anti-Fraud 
Practices Improving

Information Disclosure

Enhance 
Whistleblowing Process

• ทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรม 
และจรรยาบรรณ

• การจัดทํารายงานความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์ประจําปี ของ
ผูบ้รหิาร และพนักงาน ครบถว้น
100%

• สอบทานรายการที่อาจมีความ
ขดัแยง้โดยระบบ CCMS

• No Gift Policy : ดําเนนิการนํา
ของขวัญ ทรัพย์ส ิน บริจาคให ้
มลูนธิบิา้นนกขมิน้

• กจิกรรมสง่เสรมิค่านยิม และการ
ใหค้วามรูด้า้น CG

• ประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจริต
และคอรรั์ปชนั ทกุหน่วยงานตา่ง ๆ

• ขอต่ออายุการรับรองสมาชกิแนว
ร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ตา้นการทจุรติ(CAC)

• จัดทํากรอบแนวคดิการกํากับดูแล
บุคคลที่สามของ ปตท. (Third
Party Screening)

• อบรมหลักสตูร CG E-Learning

• ทบทวนขอ้กําหนดฯ ว่าดว้ยการ
รอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการ
ทุ จ ริต แล ะก า ร ไ ม่ปฏิบั ต ิต าม
กฎหมาย กฎระเบยีบองคก์ร และ
แนวปฏบิัต ิ

• การพัฒนาระบบรับเรื่องรอ้งเรียน 
เพือ่สรา้งความมั่นใจใหก้ับผูม้สีว่น
ไดเ้สยี 

• อบรมการสืบสวนและสอบสวน
สํ าห รับผู บ้ ริห าร ระดั บสูงและ
ผูจั้ดการฝ่าย

• กจิกรรมสง่เสรมิใหพ้นักงานไม่นิง่
เฉยเมื่อพบเห็นการกระทําผิด 
(Speak-out Culture) 

การเปิดเผยขอ้มลูดา้นตา่ง ๆ
เพือ่แสดงความโปรง่ใส และ
เป็นชอ่งทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี
ตรวจสอบขอ้มลูการดําเนนิงาน

การกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. 
สรปุผลการดาํเนนิงานปี 2563

91.88

98.00CGR

ผลประเมนิความรูค้วาม
เขา้ใจดา้น CG and Anti-
Fraud & Corruption 98.53 ความพงึพอใจตอ่การสือ่ความเรือ่งการ

กํากบัดแูลกจิการทีด่แีละตอ่ตา้นการทจุรติ 86.40
3



TASK progress ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

Deepening Corporate Governance Culture

ทบทวนนโยบาย ปตท. วา่ดว้ยหลักการกํากับดแูล
กจิการทีด่ ีการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั 100%

การจัดทํารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ประจําปี ของผูบ้รหิาร และพนักงาน 100%

Strengthen Anti-Fraud Practice

ขอตอ่อายกุารรับรองสมาชกิแนวรว่มปฏบัิตขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC) 100%

การวเิคราะหก์ระบวนการกํากับดแูลความโปรง่ใส
ในการทําธรุกรรมกับบคุคลทีส่ามของ ปตท. 
(Third Party Screening)

100%

Enhance Whistleblowing Process

การปรับปรงุกระบวนการ/ระบบ/ระเบยีบ ขอ้
กําหนดฯ การรับเรือ่งรอ้งเรยีนของ ปตท. 100%

Improving Information Disclosure

Annual Report, แบบ 56-1, Sustainability 
Report -

การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ
ดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 100%

สํารวจการกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน
ประจําปี 2563 (CGR 2020) 100%

ร่างคูม่อื 
CG ฉบบั
ปรับปรุง
ครัง้ที่ 5

ศกึษาขอ้มลู/กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
หารอืร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เชน่ สาํนักงาน ป.ป.ช.

สง่ขอ้มลู
ให ้CAC

นําเสนอ
คณะกรรมการ
ทีเ่กีย่วขอ้ง

จัดทํา/
รวบรวม
ขอ้มลู

หารอืการปรับปรุงร่วมกบั HR, สกญ., สตญ. UAT 
การปรับปรงุ 

Front-end

Kick-off การ
ปรับปรุงระบบ

ป.ป.ช. 
ประกาศผล

ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายในและ
ภายนอกจัดทําแบบประเมนิ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก 
PTTMC

ปรับปรุงการเปิดเผย
ขอ้มลูบนเว็บไซต ์ปตท.

สมัภาษณ์ความ
คาดหวงัจาก
คณะกรรมการ 
CG และผูบ้รหิาร

นําเสนอ
GRCMC

ศกึษากรอบแนวคดิ วเิคราะหแ์ละ
ประเมนิกระบวนการปัจจบุนั

กระบวนการ 3rd

party screening 
ของ ปตท.

จัดเตรยีมขอ้มลู
สาํหรับปี 2563

นําเสนอหลกัการ 
ปรบัปรุง

กระบวนการตอ่ 
GRCMC

ผลการดาํเนนิงาน CG และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. 



Deepening Corporate Governance Culture
ทบทวนนโยบาย ปตท. วา่ดว้ยหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

การตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั

คูม่อื CG ของ ปตท. 
ฉบบัปรบัปรงุคร ัง้ที ่4

สมัภาษณ์ความคาดหวงั

คณะกรรมการ CG

ปธบ. รสญ. รมญ.

กรอบการปรบัปรงุ

ในสถานะรฐัวสิาหกจิ
- คูม่อื SE-AM
- หลักการกํากับดแูลกจิการทีด่ใีนรัฐวสิาหกจิ 
พ.ศ.2562
ในสถานะบรษิทัจดทะเบยีน
- CG Code ปี 2560
- หลัก CG ปี 2555
- ประกาศ ก.ล.ต. 
การปฏบิตัติามกฎหมาย
- พ.ร.บ. ป.ป.ช. 2561 และประกาศ ป.ป.ช.
- พ.ร.บ. มาตรฐานทางจรยิธรรม 2562
หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานสากล 
- OECD
- IFC
- Dow Jonesสถานะการดาํเนนิงาน

TASK progress ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ทบทวนหลักการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี
การตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั 100% ร่างคูม่อื CG ฉบบั

ปรับปรุง
ศกึษาขอ้มลู/กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
หารอืร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

สมัภาษณ์
ความคาดหวงั

ผลการดาํเนนิงาน CG และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. 



การจดัทํารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนป์ระจาํปี 2563

Deepening Corporate Governance Culture

ในป 2563 จัดใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกระดับจัดทํารายงานความขัดแยง

ทางผลประโยชน โดยในสวนของผูบริหารและ

พนักงานจัดทําแบบอิเล็กทรอนิกสผานระบบ

PTT Intranet ในชวงตนป ซ่ึงสรุปผล 

ไมพบรายการขัดแยงที่มีสาระสําคัญ

ผลการดาํเนนิงาน CG และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. 



การวเิคราะหร์ายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยใชร้ะบบ CCMS

ระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) ตรวจจับรายการทีอ่าจมคีวาม
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซือ้-จ่ายเงนิ (Procure-to-Pay) ในเดอืน กรกฎาคม – กันยายน 
2563 ทัง้หมด 56 รายการ

ประเภทรายการทีต่รวจพบ จํานวนรายการทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ (รายการ) ผลการตรวจสอบ

พนักงานมนีามสกลุตรงกบัผูค้า้ 54

อยูร่ะหวา่งจัดทําสรปุขอ้มลูเพือ่จัดสง่ให ้
พนักงาน

พนักงานมทีีอ่ยูต่รงกบัผูค้า้ 2

พนักงานมเีลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีตรงกบัผูค้า้ -

พนักงานมเีลขทีบ่ญัชธีนาคารตรงกบัผูค้า้ -

Deepening Corporate Governance Culture

ผลการดาํเนนิงาน CG และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. 



สรปุการรายงานความตอ้งการซือ้-ขายหลกัทรพัยบ์รษิทัในกลุม่ ปตท. ลว่งหนา้ 
และการรายงานการรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด ปี 2563

Deepening Corporate Governance Culture

จากการจัดใหม้ีระบบรายงานความตอ้งการซื้อ-ขายหลกัทรพัยบ์รษิทัในกลุ่ม ปตท. 
ลว่งหนา้ โดยหากผูบ้รหิารหรอืพนักงาน ตอ้งการซือ้-ขายหลักทรัพยจ์ะตอ้งรายงานในระบบกอ่น
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 วันทําการ ในปี 2563 มกีารรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยล์ว่งหนา้ของ
ผูเ้ก ีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในท ัง้ส ิน้ 14 รายการ

และระบบรายงานการรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด โดยเมือ่รับของขวัญที่
ไมส่ามารถสง่คนืได ้ผูร้บัจะตอ้งทําการรายงานในระบบใหผู้บ้งัคบับญัชารบัทราบ จากน ัน้จงึ
สง่มอบเพือ่นําไปบรจิาคเป็นสาธารณกศุลตอ่ไป

ผลการดาํเนนิงาน CG และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. 



Strengthen Anti-Fraud Practices

ผลการดาํเนนิงาน CG และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. 

สรปุผลการประเมนิความเสีย่งดา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัประจําปี 2563 

ปี 2563 จัดใหม้ีการประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติและคอรรั์ปชัน ผ่านการประเมนิการควบคุมภายในตาม
แนวทาง GRC (GRC Assessment) สําหรับหน่วยงานระดับฝ่ายและสว่นขึน้ตรง รวม 140 หน่วยงาน โดยเริม่จาก
การกําหนดกระบวนการระดับฝ่ายหรอืสว่นขึน้ตรง แบง่เป็น กระบวนการหลัก (Core Process) ตามบทบาทหนา้ที่
ของหน่วยงาน และกระบวนการสนับสนุน (Support) ทีท่กุหน่วยงานตอ้งประเมนิ 

 Fraud Risk มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้
(Risk Appetite) ตํา่ และมกีระบวนการทีม่รีะดับ
ความเสีย่งสงูและสงูมากทัง้ส ิน้ 10 กระบวนการ 
ซึง่ในภาพรวมคะแนนการควบคุมภายในอยู่ใน
ระดับที่มีการควบคุมเพียงพอเหมาะสม และมี
การปฏบิัตติามสมํา่เสมอ

• ความเสีย่งระดบั High
5 กระบวนการ
1) การกํากบัดแูลกจิการ
2) การขอใบอนุญาตประกอบการ
3) การขายและการใหบ้ริการ/หา

รายไดจ้ากทรัพยส์นิ
4) การจัดหา Non-Hydrocarbon
5) การบรหิารงานกจิการเพือ่สงัคม
6) การบรหิารงานทั่วไป
7) การบรหิารทรัพยากรบคุคล
8) การบญัชี

• ความเสีย่งระดบั Extreme
2 กระบวนการ

1) การกํากับดแูลกจิการ
2) การจัดหา 

Non-Hydrocarbon

ผลประเมนิ GRC Assessment ปี 2563

3.99

Design

4.00

G

3.99

3.99

3.983.98

3.99

CE

RA

CAIC

MO Risk 
Assessment

Control 
Environment

Information/
Communication

Control 
Activities

Monitoring



Certified Date : 
3 ต.ค. 2557

Re-Certification I : 
17 พ.ค. 2561

Strengthen Anti-Fraud Practices

ผลการดาํเนนิงาน

การขอตอ่อายกุารรบัรองสมาชกิ
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC) 

*บรษิทัทีผ่า่นรบัการรบัรอง 
จะตอ้งยืน่ขอตอ่อายกุาร
รบัรองทกุ ๆ 3 ปี

TASK ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

CAC ประกาศ Checklist version ใหม่

วเิคราะห ์Gap

นําเสนอแผนตอ่ทีป่ระชมุ GRCMC/PTTMC
เพือ่ขอรับการสนับสนุน
รวบรวมขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จัดทําแบบ
ประเมนิ Draft 1 และนําสง่ สตญ. เพือ่สอบทาน
ทบทวนแกไ้ขตามขอ้คดิเห็น สตญ. และนําสง่ 
สตญ. เพือ่สอบทาน
นําเสนอขอ้มลูตอ่ GRCMC, PTTMC, CGC, AC, 
PTTBOD เพือ่พจิารณา
นําสง่ขอ้มลูตอ่คณะกรรมการ CAC
(ภายใน 31 ธ.ค. 2563)

• นําเสนอนําเสนอคณะกรรมการทีเ่ก ีย่วขอ้งเรยีบรอ้ย
• สง่ขอ้มลูให ้CAC



ผลการดาํเนนิงาน CG และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. 

Strengthen Anti-Fraud Practice

การวเิคราะหก์ระบวนการกาํกบัดแูลความโปรง่ใสในการทาํธรุกรรม
กบับคุคลทีส่ามของ ปตท. (Third Party Screening)

กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

• การเสนอกรอบแนวคดิ
• การสมัภาษณ์หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

การประเมนิ Benchmarking และ Gap Assessment 

การนําเสนอเครือ่งมอืและเทคโนโลย ี

การจัดทํา Roadmap

การจัดทําคูม่อื

รายงานกรอบแนวคดิการตรวจสอบและการกํากบัดแูล
ความโปร่งใสในการทําธรุกรรมกบับคุคลทีส่าม

รายงานผลการประเมนิ Maturity และ Gap Assessment 

รายงานการนําเสนอเครือ่งมอืและเทคโนโลยเีพือ่
รองรับการกํากบัดแูลความโปร่งใสในการทําธรุกรรม
กบับคุคลทีส่าม

ร่างรายงานการประเมนิระดบัความพรอ้ม
และแผนการพัฒนา

ร่างคูม่อืการตรวจสอบและกํากบัดแูลความ
โปร่งใสในการทําธรุกรรมกบับคุคลทีส่าม

แผนการดาํเนนิงาน phase 1

รมญ., รสญ. 14, 16 ธ.ค. 
63 GRCMC 25 ก.พ. 64 PTTMC 8 ม.ีค. 64แผนการนําเสนอคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง



ผลการดาํเนนิงาน CG และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. 

Strengthen Anti-Fraud Practice

การวเิคราะหก์ระบวนการกาํกบัดแูลความโปรง่ใสในการทาํธรุกรรม
กบับคุคลทีส่ามของ ปตท. (Third Party Screening)

เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 เดอืนที ่3

แผนการดาํเนนิงาน phase 2 – pilot project

Pilot Project

การสรปุผล
การประเมนิ

การฝึก
อบรม

รา่งรายงาน Gap Assessment สําหรับพืน้ทีนํ่ารอ่ง

รา่งรายงานสรปุผลการประเมนิการบรหิารความเสีย่งและการกํากับดแูล
ความโปรง่ใส ในการทําธรุกรรมกับบคุคลทีส่ามของพืน้ทีนํ่ารอ่ง

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

กําหนดสง่มอบงานPhase 2: ภายใน 90 วนั 
นับถัดจากวนัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้จาก ปตท.

- นําแนวทางการตรวจสอบฯ จาก 
Phase 1 มาทดลองใชก้ับพืน้ที่
นํารอ่ง 2 กระบวนการ ไดแ้ก่

• กระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง
• กระบวนการทําธรุกรรม Trading 

crude oil (ทัง้ดา้นขายและซือ้)
- ประเมนิ Gap Assessment พืน้ทีนํ่ารอ่ง



Deepening Corporate Governance Culture

ผลการดาํเนนิงาน

การผลกัดนัใหบ้รษิทัในกลุม่ ดาํเนนิงานตาม PTT Group Way of Conduct



ผธญ. รว่มกบัสายงาน ผบญ., กมญ. และ สตญ. อยูร่ะหวา่งการหารอืแนวทางการพฒันาระบบรบัเร ือ่งรอ้งเรยีน 
กระบวนการสบืสวน/สอบสวน ของ ปตท. เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล สรา้งความม ัน่ใจใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
โดยมกีารรกัษาความลบั เชือ่ถอืได ้และทนัตอ่เวลา รวมถงึทบทวนขอ้กําหนดทีเ่ก ีย่วขอ้งและ Pool ของ
คณะกรรมการสบืสวนหาขอ้เท็จจรงิและคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยั

Enhance Whistleblowing Process

การพฒันาปรบัปรงุระบบรบัเรือ่งรอ้งเรยีน

ผลการดาํเนนิงาน



การเปิดเผยขอ้มลูดา้นตา่ง ๆ เพือ่แสดงความโปรง่ใสและเป็นชอ่งทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตรวจสอบการดาํเนนิงานขององคก์ร

Improving Information Disclosure

การเปิดเผยขอ้มลูดา้นตา่ง ๆ

ผลการดาํเนนิงาน

การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะบนเว็บไซตต์าม
หลกัเกณฑก์ารประเมนิ ITA

แหลง่ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิ

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี/รายงานประจําปี
(แบบ 56-1 One Report)

 นโยบายการกํากบัดแูลกจิการ
 หนังสอืเชญิและรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้
 เว็บไซตข์องบรษัิท
 ขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิททีเ่ผยแพรผ่า่น ตลท. และ ก.ล.ต.
 ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ

การเปิดเผยขอ้มลูในการรายงานผลสํารวจ (CGR)
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Development Program GRC School

นายสพุจน ์ศรงีามเมอืง
สาํนักงาน ป.ป.ช.

นายเดชชาต ิศภุจรูญทรัพย์
สาํนักงาน ป.ป.ช.

GRC Survey

วนัที ่16 ธนัวาคม 2563

• เสวนา ใหค้วามรู ้และแบง่ปันประสบการณ์เกีย่วกบัการขบัเคลือ่น GRC / Lesson 
learned ในการทํางานของหน่วยธรุกจิ โดยรองกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ปตท. 
(รสญ.,รกป.,รธก.)

• Talk เพือ่สรา้ง Integrity Culture ใหก้บัพนักงาน

ความรูค้วามเขา้ใจ
ดา้น CG

98.53
ความรูค้วามเขา้ใจ 

ดา้น RM & IC

88.58
ความพงึพอใจตอ่การสือ่ความ

ดา้น GRC

86.40

Standardize 2LOD & GRC Agents GRC Virtual Camp

GRC Communication

Stronger Business Integrity Culture
สรปุผลการดาํเนนิงานปี 2563
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ความเห็นตอ่วฒันธรรมองคก์รในภาพรวมของ ปตท.

89% 88% 88%

Corporate Governance 
Culture

Risk & Internal Control 
Culture

Compliance
Culture



การเผยแพรใ่หค้วามรูแ้กบ่คุลากร ปตท. และบรษิทัในกลุม่

The Navigator Project 

กรรมการ ปตท. และผูบ้รหิารระดบัสงู ส ือ่สารไปยงัพนกังาน ปตท. เพือ่ใหผู้บ้รหิารระดบัสงูมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิ
บรรยากาศวฒันธรรมองคก์รดา้น GRC และเนน้ยํา้ใหพ้นกังานรบัทราบแนวทางจากผูบ้รหิารระสงูอยา่งสมํา่เสมอ 



การเผยแพรใ่หค้วามรูแ้กบ่คุลากร ปตท. และบรษิทัในกลุม่

On Boarding Compliance Program

e-learning หลกัสูตร พ.ร.บ. ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. 2562 ซึง่ดําเนนิการจดัทําเรยีบรอ้ยแลว้อยูร่ะหวา่งการสง่มอบงานและ
ทดสอบกอ่นนําข ึน้ระบบจรงิ โดยคาดวา่จะสามารถเปิดใหพ้นกังานเขา้เรยีน
ไดภ้ายในไตรมาส 3 ของปี 2563

Compliance Policy 

ค ลิป วีด ีโ อ สื่อ ค ว า ม  Compliance Policy จํ า น ว น  6  เ ร ื่อ ง  โ ด ย
ประชาสมัพนัธส์ลบักบัคลปิวดิโีอ The Navigator Project
ปจัจบุนัไดป้ระชาสมัพนัธไ์ปแลว้ 3 เร ือ่ง 
(1) PTT Compliance Policy 
(2) มนษุยน์นิจา 
(3) มนษุยโ์ปรง่ใส



การเผยแพรใ่หค้วามรูแ้กบ่คุลากร ปตท. และบรษิทัในกลุม่

การเผยแพรข่อ้มลู GRC ผา่นชอ่งทางตา่งๆ

CG Tips CG Do & Don’t

CG Intranet Page CG Channel @PTT Workplace
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