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ประกาศบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด

 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด (EnCo) ได้กำาหนดนโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 

Governance หรือ CG) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อ

ส่งเสริมให้ EnCo เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ มีการกำากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 

มีคุณธรรมในการดำาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

 นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 EnCo ได้ประกาศหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ EnCo และจัดทำาเป็น

คู่มือ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ EnCo ทุกคนได้รับทราบ และนำามาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

เสมือนเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายด้วยดีเสมอมา บัดนี้คณะกรรมการ EnCo เห็นสมควรให้มี

การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงสาระสำาคัญในคู่มือดังกล่าว ให้ทันสมัย และมีความเป็นสากลมากขึ้น โดยประกอบด้วย

นโยบาย หลักการ มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับ

ระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ EnCo ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร 

 เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำาคัญในคู่มือฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของ EnCo ทำาความเข้าใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับเป็นหลักปฏิบัติเพื่อ

ธำารงไว้ซึ่งการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ EnCo อย่างเคร่งครัด

               (นางสาวเพียงพนอ  บุญกลำ่า)   (นายศิรศักดิ์  จันเทรมะ)

                          ประธานกรรมการ                               กรรมการผู้จัดการใหญ่

        บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์  จำากัด             บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์  จำากัด

                        30 กันยายน 2563                                30 กันยายน 2563

ประกาศ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด

ที่ PD/0027/63 

เรื่อง นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ EnCo

 คณะกรรมการ EnCo มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ EnCo เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ การ

กำากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำานึงถึงผู้ที่มีส่วน

ได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำาหนดเป็นนโยบายด้านการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ EnCo ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการ EnCo ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำาเอาหลักสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ของ EnCo ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Trans-

parency, Vision to Create Long-term Value และ Ethics มาใช้ในการดำาเนินงาน มีโครงสร้าง

การบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ EnCo ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

2. คณะกรรมการ EnCo จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่ง

บทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

3. คณะกรรมการ EnCo มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำาคัญของ 

EnCo โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยง และวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้ง

ต้องดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ

4. คณะกรรมการ EnCo จะต้องเป็นผู้นำาในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทาง

การกำากับดูแลกิจการที่ดีของ EnCo และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

5. คณะกรรมการ EnCo อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่น

กรองงานที่มีความสำาคัญอย่างรอบคอบ

6. คณะกรรมการ EnCo เป็นผู้พิจารณากำาหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของ EnCo เพื่อ

ให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไป

กับข้อบังคับและระเบียบของ EnCo

7. มีการเปิดเผยสารสนเทศของ EnCo ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อ

ถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ EnCo ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

8. ผู้ถือหุ้น EnCo ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางที่

เหมาะสมในการสื่อสารกับ EnCo

9. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำาแหน่งบริหารที่สำาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมี

กระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

10. จดัให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้

ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ EnCo
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11. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้

มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด และสอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย EnCo จึงกำาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมโดยให้คณะกรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างยึดถือปฏิบัติเป็นค่านิยมร่วมขององค์กร ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ 

EnCo เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี

ควรแก่ความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้าและประชาชนโดยทั่วไป ดังนี้

มาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด

ต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

อย่างครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง06ต้องให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว 

มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ05

ต้องยืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง

เป็นธรรม และถูกกฎหมาย04ต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ

เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผล

ประโยชน์ทับซ้อน

03

ต้องมีจิตสำานึกที่ดี

ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ02ต้องยึดมั่น

ในคุณธรรมและจริยธรรม01

ต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข08ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

รักษามาตรฐาน มีคุณ ภาพ โปร่งใส

และตรวจสอบได้

07

ต้องยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ

องค์กร09



ส่วนที่

1
บททั่วไป
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Mission
1. To effectively conduct Property Development and Facility Management 

businesses aligning with PTT Group’s interest with the best quality 
Standard providing values to all stakeholders on competitive basis
มุ่งพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริหารจัดการอาคารสถานที่เพื่อสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

กลุ่ม ปตท. ด้วยคุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานที่เทียบเคียงได้กับ

ธุรกิจประเภทเดียวกัน

2. To enhance our Strengths of Technologies and Green Management as 
business differentiation in our business model
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการจัดการสีเขียวในการดำาเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างความแตก

ต่างทางธุรกิจ

3. To promote Synergy with PTT Group and all partners to maximize 
potential competency and to provide the best business solutions to 
customers
มุ่งสนับสนุนความร่วมมือในกลุ่ม ปตท. พันธมิตร และคู่ค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ และตอบสนอง

ทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าอย่างดีที่สุด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรของ EnCo

Vision
“Smart and Sustainable Company in Property Development 

and Facility Management with Solutions Excellence.”

“มุ่งมั่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารจัดการอาคารสถานท่ี

ด้วยบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน”

Performance Excellence
ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

Innovation
ร่วมสร้างนวัตกรรม

Responsibility for Society
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

Integrity & Ethics
ร่วมสร้างพลังความดี

Trust & Respect
ร่วมสร้างความเชื่อมั่น

Synergy
สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

ค่านิยมองค์กร



9คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด

เกี่ยวกับคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม

และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของ EnCo
 บุคลากรของ EnCo ทุกคนต้องศึกษาหลักการกำากับดูแลกิจการ มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณใน

การดำาเนินธุรกิจ EnCo โดยละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน ผู้ละเว้นย่อมถูก

สอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นลงโทษให้ไล่ออก และอาจถูกดำาเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่

การกระทำานั้นผิดกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำาหนดของ EnCo ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

 ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้นในทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบกำากับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงาน

ในบังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

ของ EnCo อย่างทั่วถึง

 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้ ให้วินิจฉัยตามลักษณะของการฝ่าฝืน ความจงใจ

หรือเจตนา การหลีกเลี่ยงจริยธรรม หรือความสำาคัญผิด มูลเหตุจูงใจ ความสำาคัญและระดับตำาแหน่งหน้าที่ของผู้ฝ่าฝืน 

อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนหรือเหตุอื่นอันควรจะนำามา

ประกอบการพิจารณา

บุคลากรของ EnCo ท่ีต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ในการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ เช่น วิศวกร นักบัญชี นักกฎหมาย ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีประมวลจริยธรรมในการประกอบ

วิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจของ EnCo

หลักปฏิบัติและกลไก

บุคลากรของ EnCo ต้องพึงระลึกเสมอว่า

เราไม่อาจกำาหนดทุกพฤติกรรม ทุกเหตุการณ์ และทุกสถานการณ์ท้ังหมดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติในจรรยาบรรณ

ธุรกิจของ EnCo หากบุคลากรของ EnCo ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานท่ีมิได้กำาหนดไว้ใน

จรรยาบรรณธุรกิจของ EnCo ให้ต้ังคำาถามเก่ียวกับการกระทำาน้ันกับตนเองดังต่อไปน้ี

• การกระทำานั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่

     หากขัดต่อกฎหมาย ให้ยุติ

• การกระทำานั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของ 

EnCo หรือไม่

     หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ให้ยุติ

• การกระทำานั้นขัดต่อนโยบายของ EnCo หรือไม่

     หากขัดต่อนโยบาย ให้ยุติ

• การกระทำานั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ ไม่ดี ในอนาคต หรือไม่

     หากก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี ให้ยุติ

• การกระทำานั้นขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมของ 

EnCo หรือไม่

     หากขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรม ให้ยุติ

 กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนนั้นถูกต้องหรือไม่ ควรหารือผู้ร่วมงาน ปรึกษาผู้

บังคับบัญชาตามลำาดับชั้นหรือกรรมการแล้วแต่กรณี ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คำาแนะนำาในขั้นต้นแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา หรือ

สอบถามได้ที่สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท
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นโยบายการร้องเรียน

 EnCo คาดหมายว่า บุคลากรของ EnCo จะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่

ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของ EnCo โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อ

สงสัยหรือข้องใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจของ EnCo รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากร

ทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจของ EnCo 

หรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท

 EnCo ให้คำามั่นสัญญาว่าจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทั้งให้ความเป็น

ธรรมแก่ทุกฝ่าย กำาหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่อของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับ

ความคุ้มครอง ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน

ช่องทางการร้องเรียนด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ

หากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฎิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณ

สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนไปยังช่องทางต่อไปนี้

Website:   www.energycomplex.co.th

จดหมายธรรมดา: กรรมการผู้จัดการใหญ่ / สำานักกรรมการ 

   ผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท

                บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด 

                555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร

     เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



ส่วนที่

2
การกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด
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นิยามและความหมาย

 การกำากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญในการสร้างประโยชน์

ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว ต้อง

สะท้อนหลักการสำาคัญดังต่อไปนี้

Ethics

การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

ดำาเนินธุรกิจ06
Vision to Create Long-term Value

การมีวิสัยทัศน์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้

แก่องค์กรในระยะยาว05

Transparency

ความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถ

ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
04

Equitable Treatment

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่า

เทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำา

อธิบายได้
03

Responsibility 

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียง

พอ
02

Accountability

ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ

การกระทำาของตนเอง สามารถชี้แจงและ

อธิบายการตัดสินใจนั้นได้
01

ความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี

01

03 04

02
เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส 

และมีมาตรฐานชัดเจน เป็นสากล ซึ่งจะ

ช่วยให้ EnCo มีศักยภาพในการแข่งขัน 

ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทัง้ภายในและ

ภายนอกประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการ

สื่อสารระหว่าง EnCo และผู้มีส่วนได้เสีย

เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำาเนินงาน

ของ EnCo และตรวจสอบการทำางาน

ต่างๆเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำาเนินงานให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการ EnCo และผู้บริหาร ต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นการสร้าง

พันธะผูกพันเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้อำานาจ

ภายในขอบเขตที่กำาหนด
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แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำาหนดทิศทางการดำาเนินการของ

บริษัท ผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาทำาหน้าที่ หรือตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อ

บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำาคัญสำาหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม และลงมติตัดสินใจดำาเนิน

การหรือไม่ดำาเนินการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอสำาหรับการพิจารณาและรับ

ทราบผลการลงมติ

1.1 EnCo ต้องไม่กระทำาการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของ EnCo อาทิ ผู้

ถือหุ้นต้องได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่าง

ครบถ้วนเพียงพอ ผู้ถือหุ้นต้องมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้รับ

ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน EnCo ต้องมีช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 คณะกรรมการ EnCo ต้องอำานวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุมมีขนาด

เพียงพอรองรับจำานวนผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และไม่ไกลเกินไปจนเป็น

อุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอำานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีการรักษาความปลอดภัย และพร้อม

รับมือกับเหตุฉุกเฉิน

1.3 ตอ้งไม่กระทำาการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคน

ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็น

ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม ประธาน

ที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม

1.4 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำาหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติต้องเลือกใช้วิธีการ

และอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้

รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที

1.5 ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำาคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับ

สูงทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 EnCo จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความ

คิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้น

ย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

2.1 คณะกรรมการ EnCo ตอ้งรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือ

หุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 

เอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

2.2 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและคำา

แนะนำาในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่

ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ

2.3 คณะกรรมการ EnCo ต้องสนับสนนุให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม 

หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ EnCo โดยหน่วยงานสำานักกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่และเลขานุการบริษัท ต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ และให้คำาแนะนำาได้

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 การดำาเนินธุรกิจของ EnCo ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 

เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน และประเทศชาติ แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน 

การปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องกำาหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ

3.1 EnCo แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า และบริษัทที่ EnCo ถือหุ้น 

บุคลากรของ EnCo ชุมชน และสังคมในภาพรวม ทั้งนี้ EnCo ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มี

ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง

3.2 EnCo มีพันธะสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง กำาหนดราคา

สินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทำาการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า ในการปฏิบัติต่อคู่ค้า EnCo ต้องดำาเนิน

ธุรกิจอย่างเป็นธรรม และต้องไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยถือเอาประโยชน์ของ EnCo เป็นที่ตั้ง

3.3 EnCo ต้องคำานึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของ EnCo โดยไม่เอาเปรียบในการทำาสัญญาจ้าง มีการ

กำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของ EnCo มีแรงจูงใจในการทำางาน มี

การฝึกอบรมและให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทำางานที่ดี มี

การกำาหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำางาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง มีแผน

ชดเชยที่ดี หากมีเหตุให้บุคลากรของ EnCo ต้องยุติการทำางานด้วยสาเหตุใดก็ตาม

แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 EnCo ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้มีส่วน

ได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำาเนินงานประการหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัย

สำาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำาเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการ

ดำาเนินงาน EnCo จึงให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายามเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลตลอด

เวลา

4.1 คณะกรรมการ EnCo มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่

ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ EnCo ได้รับ

สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำาหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของ EnCo และหน่วยงานของรัฐที่

เกี่ยวข้อง EnCo ควรจัดทำาและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้มีความครบถ้วน อย่างสมำ่าเสมอ รวดเร็ว 

ทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

4.2 จัดให้มีหน่วยงานสื่อสารองค์กรประชาสัมพันธ์ ทำาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำาเนินงาน 

และผลงานของ EnCo ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนอย่างสมำ่า

เสมอ และมีประสิทธิภาพ ขจัดความเข้าใจที่ผิด

3.4 EnCo ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน 

และสังคมในภาพรวม มีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระ

ทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากธุรกิจของ EnCo มีแผนชดเชยที่ดี หากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผน

แก้ไขอย่างยั่งยืน

3.5 คณะกรรมการ EnCo ควรดำาเนินการประชาสัมพันธ์สื่อความถึงความตระหนัก และความเอาใจใส่ที่มีต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการ EnCo ต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์

แก่ EnCo ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้

รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อกำากับดูแลแนวทางดำาเนินงานของ EnCo ตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำากับแนวทางดำาเนินงานของ EnCo แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบ

การดำาเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ

บริษัท รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัทรับผิดชอบการดำาเนินการประชุมและปฏิบัติตามกฎหมาย

5.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง

คณะกรรมการภายใต้การนำาของประธานกรรมการ ต้องมีภาวะผู้นำาและสามารถควบคุมการดำาเนินการ

ของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที่เป็นหัวใจ

ในการดำาเนินธุรกิจของ EnCo โดยสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภาครัฐประชาชน 

และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

5.1.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ กรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นผู้

ที่ได้รับเลือกตั้งจากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นเสมอ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

5.1.2 กรรมการแตล่ะคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำาเป็นในการบริหารกิจการ

ของ EnCo

5.1.3 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความจำาเป็น

และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ EnCo  ภายในเวลาสามเดือนนับจากที่ได้รับการ

แต่งตั้ง

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ตัดสิน

ใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงาน หรือครอบครัว 

หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อ

ประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำานึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผล

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ EnCo กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรทำาหน้าที่ตัดสินใจ

5.2.1 เพื่อให้คณะกรรมการ EnCo ภายใต้การนำาของประธานกรรมการ EnCo มีภาวะผู้นำาและ

สามารถควบคุมการดำาเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล EnCo จึง

ควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ออกจากกันอย่างชัดเจน

5.2.2 กรรมการจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและธุรกิจอย่างเพียงพอ ที่จะสามารถแสดงความเห็น

ได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมโดยสมำ่าเสมอ
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5.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำาหนดทิศทางการเจริญเติบโต และตัดสินใจ

เรื่องสำาคัญของบริษัท คณะกรรมการจึงต้องทำาหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพในการดูแลผลประโยชน์ของทุก

ฝ่าย ดูแลการทำางานและผลประกอบการของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำาหนดค่า

ตอบแทน

5.3.1 คณะกรรมการต้องทุ่มเทเวลา และให้ความสำาคัญในการกำาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์

ของ EnCo โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การกำาหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้

มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำาวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำาหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

5.3.2 ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำาคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการ

เงินและแผนงานต่างๆ ของ EnCo พร้อมทั้งติดตามผู้บริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่

กำาหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำาเสมอ

5.3.3 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้

มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3.4 จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำาคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง

ดังกล่าว

5.3.5 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และให้ความสำาคัญกับการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำาคัญ โดยมุ่ง

เน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

5.3.6 จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ EnCo ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้

เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คณะกรรมการ EnCo ต้องมีการประเมินผลตนเอง

รายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ EnCo และ

ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำาเสมอ 

5.3.7 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลด้านการ

เปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง

5.3.8 เป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวทาง

การกำากับดูแลกิจการที่ดีของ EnCo
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5.3.9 จดัให้มีการปันผลกำาไรเมื่อบริษัทมีกำาไรพอสมควรและไม่มีการขาดทุนสะสม โดยเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติต่อไป

5.3.10 ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า

ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็น

วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งปฎิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

5.4 การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูล

กรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการ EnCo ตามแต่ที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้

จัดการใหญ่จัดให้มีขึ้น โดยวิธีการบอกกล่าวเรียกประชุมให้ดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับของ

บริษัท โดยมีฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม 

กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุมเพื่อนำาไป

ศึกษาล่วงหน้าพอสมควร

5.4.1 คณะกรรมการ EnCo ควรอุทิศเวลา ทุ่มเท และให้ความสนใจกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสมำ่าเสมอ หรือตามความจำาเป็น โดยมีเลขานุการ

เป็นผู้ประสานงาน เตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารที่ใช้ ในการประชุม และเชิญประชุม ทั้งนี้

กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์

ประชุม 

5.4.2 ประธานกรรมการ EnCo เป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการปรึกษา

หารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ควรพิจารณา

คำาขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำาคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

5.4.3 ประธานกรรมการ EnCo ต้องมั่นใจว่า คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผู้

บริหารในการนำาเสนอข้อมูล และเพียงพอสำาหรับคณะกรรมการที่จะให้ข้อคิดเห็นในประเด็นที่

สำาคัญ

5.4.4 ประธานกรรมการ EnCo ควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วง

หน้า โดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการ

ประชุมคณะกรรมการ EnCo แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

5.4.5 คณะกรรมการ EnCo สามารถขอเอกสารข้อมูล คำาปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการ

ดำาเนินงานของ EnCo จากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เพื่อ

ประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้หาก

เห็นว่าจำาเป็น โดย EnCo จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5.4.6 กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออก

เสียง งดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม

5.4.7 การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุม และความเห็น

ของคณะกรรมการฯ เพื่อใช้อ้างอิง

แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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5.5 สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท

สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำาหน้าที่ดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

5.5.1 สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม 

และจัดเก็บและส่งสำาเนาต่อประธานกรรมการภายใน 14 วัน

5.5.2 สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดำาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับ

การประชุมคณะกรรมการ EnCo และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับกฎหมายที่คณะ

กรรมการ EnCo ควรทราบ รวมทั้งจัดอบรมและให้ข้อมูลแก่กรรมการ

5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ EnCo ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำาทุกปี เพื่อเป็นกรอบในการตรวจ

สอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ ผลการดำาเนินงาน และนำามา

พัฒนา ปรับปรุงการทำางานต่อไป โดยการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ทั้งนี้ 

การประเมินผลดังกล่าวต้องรายงานให้คณะกรรมการ EnCo รับทราบ รวมถึงนำาเสนอในรายงาน

ประจำาปี

5.7 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ EnCo และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่อาจกำาหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจาก

เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ การกำาหนดค่าตอบแทนต้องดำาเนินการโดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการได้ทำาไว้ต่อไป

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพจิารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดยคณะกรรมการ 

EnCo ต้องนำาเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา โดยกำาหนดเป็นวาระการประชุมใน

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี

5.8 แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

คณะกรรมการ EnCo ต้องดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า EnCo มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับ

ผิดชอบในตำาแหน่งงานบริหารที่สำาคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหากรรมการและกรรมการผู้

จัดการใหญ่ จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก EnCo

5.9 การพัฒนากรรมการ

EnCo กำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง และจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์สำาหรับการเป็นกรรมการ EnCo รวมถึงการบรรยายแนะนำาการดำาเนินธุรกิจ EnCo เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำาเนินการด้านต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีของ EnCo

EnCo ประสงค์ ให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งใน

ลักษณะธุรกิจของบริษัท หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ โดย EnCo ส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี

นอกจากนี้ EnCo ยังสนับสนุนจัดอบรมภายใน (In-Housing Briefing) โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ที่

ปรึกษา นำาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำาหรับธุรกิจอย่างสมำ่าเสมอ

แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี



ส่วนที่

3
จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในการดำาเนินธุรกิจ
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ความหมาย

1. การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของ EnCo เป็นการประมวลแบบแผน กำาหนดขอบเขต 

มาตรฐาน ความประพฤติ และพฤติกรรมที่บุคลากรทุกคนของ EnCo ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทุกคน พึงกระทำาในการดำาเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติไปในวิถีทางเดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรม ความ

ซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐานและรักษาภาพพจน์ของ 

EnCo ให้เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

 สังคมโลกเป็นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอำานาจตามกฎหมายหรือนิติรัฐ แต่ละประเทศที่ EnCo เข้าไปลงทุนหรือ

ข้องเกี่ยวมีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกัน แต่ก็ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติ

ร่วมกัน EnCo และบุคลากรทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมทั้งยืนหยัด

ทำาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

แนวปฏิบัติที่ดี

1.1 บุคลากรของ EnCo ต้องทำาความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

โดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคำาปรึกษาจากสำานักกฎหมาย ห้าม

ปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำาแนะนำา

1.2 EnCo ควรจัดรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้บุคลากรของ 

EnCo ศึกษาและให้การอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของ EnCo อย่างเหมาะสมพอควร

1.3 EnCo ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิ

มนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำาไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิด

หลักสิทธิมนุษยชนสากล

2. การป้องกันการฟอกเงิน

 EnCo ตระหนักถึงความสำาคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน และการป้องกันการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั่วโลก พร้อมกับกำาหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้ความสำาคัญต่อการสอดส่องดูแล และให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่หากมีการกระ

ทำาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้อง 

เป็นไปตามที่กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศกำาหนด

แนวปฏิบัติที่ดี

2.1 บคุลากรของ EnCo มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทั้งของประเทศไทยและนานาชาติที่ว่าด้วย

เรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้ายในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่มีการดำาเนินธุรกิจ
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

2.2 ในการติดต่อลูกค้าหรือคู่ค้า ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือคู่ค้า เพื่อทราบข้อมูลพื้น

ฐาน เช่น กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม หรือตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำาหนด 

วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารทาง

ราชการหรือองค์กรอิสระที่เชื่อถือได้ เพื่อขจัดข้อสงสัย และวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพต่อการป้องกัน มิ

ให้ถูกเป็นตัวกลางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้

2.3 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินที่กำาหนดไว้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

2.4 หลีกเล่ียงการกระทำาการใดๆ เพื่อปกปิด หรืออำาพรางลักษณะที่แท้จริง เช่น การได้มาซึ่งกฎหมายว่าด้วย

เรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้าย เพื่อให้ดูเสมือนว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการสนับสนุน

ช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวข้างต้น

2.5 พึงระวังการติดต่อทำาธุรกรรมกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจกระทำาความผิดตามกฎหมาย

การฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น กระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความ

ผิดเกี่ยวกับเพศ (เช่น การค้าหญิงและเด็ก การค้าประเวณี) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความ

ผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงทางธุรกิจในสถาบันการเงิน ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ 

ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดทรัพย์ หรือการกระทำาลักษณะคล้ายคลึงกันอันเป็นการผิด

กฎหมาย ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับการ

ก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนันเฉพาะกรณีเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการ

พนัน ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เป็นต้น

3. การสนับสนุนภาคการเมือง

 EnCo เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่

ว่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก EnCo สนับสนุนการดำาเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองใน

ประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ EnCo สนับสนุนให้บุคลากรของ EnCo ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข และใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย

แนวปฏิบัติที่ดี

3.1 EnCo ต้องเป็นกลางทางการเมือง ไม่นำาทรัพยากรของ EnCo ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของ

พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่าย

การเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากรและสถานที่ของ EnCo ในกิจกรรมทางการเมือง

3.2 EnCo สนับสนุนให้พนักงานของ EnCo แสดงออก เข้าร่วม สนับสนุน และใช้สิทธิทางการเมืองนอก

เวลาทำางานโดยทรัพยากรของบุคลากรเอง ห้ามบุคลากรของ EnCo ใช้อำานาจ ทรัพยากร เงินทุน และ

ชื่อ EnCo ไปใช้ในการเรี่ยไรหรือใช้ประกอบกิจกรรมทางการเมือง

3.3 EnCo ไม่สนับสนุนให้มีการวิ่งเต้นที่มิใช่การใช้หลักการและเหตุผลที่เหมาะสม เช่น การวิ่งเต้นโดยใช้ความ

สัมพันธ์ส่วนตัว หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทน
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

4. การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

 บุคลากรของ EnCo ต้องปฏิบัติงานโดยคำานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้ ต้องคำานึงถึงประโยชน์ของ EnCo เป็นที่ตั้ง โดยปราศจากความต้องการส่วนตัว และ

อิทธิพลจากผู้ ใกล้ชิด บุคลากรของ EnCo ต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดกันในการ

ปฏิบัติงานหรือไม่ เมื่อพบว่าตนมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ขัดกันแล้ว บุคลากรผู้นั้นพึงงดการปฏิบัติงานนั้นให้ผู้อื่นเข้า

มารับผิดชอบแทนตน เพื่อกำาจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้อำานาจของตนในทางที่ผิดเพื่อสร้างผลประโยชน์

ให้แก่ตนเอง และทำาให้ EnCo เสียหาย ดังนั้น บุคลากรทุกคนพึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสีย และการ

เปิดเผยส่วนได้เสียที่ EnCo กำาหนดอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่ดี

4.1 ห้ามบุคลากรของ EnCo ใช้อิทธิพล หรืออำานาจของตนทำาธุรกรรมระหว่าง EnCo กับบุคคลน้ันเอง ห้าง

หุ้นส่วนหรือนิติบุคคลท่ีบุคคลน้ันถือหุ้นอยู่ หรือผู้ท่ีเก่ียวดองในครอบครัวทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการ

ท่ีบุคลากร EnCo ควรได้ เว้นแต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะหรือได้

รับอนุมัติในหลักการให้ทำาได้

4.2 บุคลากรของ EnCo หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวดองในครอบครัว สามารถทำาธุรกรรมท่ีมีข้อตกลงทางการ

ค้าท่ัวไปโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของบุคลากรของ EnCo และมีข้อตกลงทางการค้าท่ีวิญญูชนจะพึง

กระทำากับคู่ค้าท่ัวไปกับ EnCo 

4.3 การออกคำาสั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรผู้ออกคำาสั่งเองย่อมทำาไม่ได้

4.4 การเขา้ประชุมพิจารณาวาระใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย บุคลากรผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่

ประชุมเป็นการชั่วคราว และไม่รับเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่าน

อื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์ โดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

4.5 คณะกรรมการ EnCo และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว

โยงกันระหว่าง EnCo กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผล

และเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ EnCo

4.6 บุคลากรของ EnCo ทุกคนต้องจัดทำารายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเอง หรือญาติที่มีความเกี่ยว

ดองในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ EnCo เป็นประจำาทุกปีและทุกครั้งที่พบ

รายการตามแบบที่กำาหนด โดยแจ้งผู้บังคับบัญชาและนำาส่งสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ

บริษัท

4.7 กรรมการและผู้บริหารของ EnCo ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

กิจการของ EnCo และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด

4.8 การรับทำางานจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือบริษัทร่วมบริษัทย่อยย่อมทำาได้ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับ

บัญชา ฝ่ายบริหาร และกรรมการแล้วแต่กรณี บุคลากรของ EnCo  ต้องไม่รับงานภายนอก EnCo 

ที่เป็นการแข่งขันกับการดำาเนินธุรกิจกับ EnCo หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับ EnCo ไม่ว่าจะ

เป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชา 
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5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่ EnCo ต้องแข่งขันตามวิถีทุนนิยมเสรีในการทำาธุรกิจ การแข่งขันย่อม

ต้องดำาเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดี

5.1 EnCo ดำาเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การดำาเนินธุรกิจจะต้องคำานึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่

ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

5.2 EnCo ควรให้การสนบัสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ความ

ร่วมมือระหว่าง EnCo กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาด การจัดสรรรายได้และส่วนแบ่ง

การตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ และการกำาหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผล

เสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม บุคลากรของ EnCo ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่งและบุคลากรของ

คู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของ EnCo ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง

5.3 การควบรวมกิจการระหว่าง EnCo กับคู่แข่งทางการค้า ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เมื่อควบรวม

กิจการแล้ว EnCo ต้องไม่ใช้อำานาจทางการตลาดของตนไปในทางที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้บริโภคโดยรวม

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

6. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

 EnCo ให้ความสำาคัญกับการจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นกระบวนการสำาคัญที่สนับสนุนการดำาเนินกิจการและธุรกิจของ 

EnCo ภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดี และมีการตรวจสอบอย่างรัดกุม EnCo ยังให้ความสำาคัญกับผู้ค้า โดยปฏิบัติ

ต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นพันธมิตรที่

สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจระหว่างกันในระยะยาว EnCo จึงมีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนกับผู้ค้าควบคู่ไปกับการบริหาร

จัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ผู้ค้าของ EnCo มีการดำาเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลอาชีว

อนามัย และความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความสำาคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติที่ดี

6.1 หน่วยงานของ EnCo ที่ต้องจัดหาพัสดุ ต้องคำานึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคา และคุณภาพของ

สินค้าและบริการ กระบวนการจัดหาพัสดุต้องดำาเนินการถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำาหนด และหลักเกณฑ์

ต่างๆ ที่ EnCo. กำาหนดไว้อย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ

ต่อผู้ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ค้า วิธีการจัดหาพัสดุควรอ้างอิงแนวทางปฏิบัติที่เป็น

สากล มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำาสั่งที่เกี่ยวข้อง 

4.9 การรับบุคลากรใหม่ท่ีเป็นผู้เก่ียวดองกับบุคลากรของ EnCo ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ท่ีมี

คุณสมบัติอย่างเดียวกัน บุคลากรของ EnCo  ต้องไม่แทรกแซง หรือใช้อิทธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้รับ

ผู้เก่ียวดองของตนเข้าทำางาน
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

ที่ใช้กำากับหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด

6.2 EnCo สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อผู้ค้าของ EnCo ทั้งการปฏิบัติระหว่างผู้ค้าเอง และการ

ปฏิบัติระหว่างผู้ค้ากับ EnCo หน่วยงานของ EnCo ที่ต้องจัดหาพัสดุ ไม่ควรดำาเนินการในระยะเวลา

กระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลาผู้ค้าอย่างพอเพียงในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และเอกสารการเสนอ

ราคาต่างๆ ข้อกำาหนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญา ไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และ

ควรปรึกษาสำานักกฎหมายในการทำาสัญญา

6.3 บุคลากรของ EnCo ต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับผู้

ค้า จนทำาให้ผู้ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้

ส่วนเสีย และผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด

6.4 หน่วยงานหรือบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุ ต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น 

การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือ การปฏิบัติตามสัญญา ไว้เป็นหลักฐาน

อ้างอิงตามสมควรแก่ความจำาเป็นตามระยะเวลาที่กำาหนด

6.5 EnCo ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่า EnCo ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือผู้

ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หากเป็นไปได้ และไม่ก่อให้

เกิดความเสียหายแก่ EnCo ให้ยุติการดำาเนินการ และยุติการติดต่อกับผู้ค้าทันที ให้รายงานผู้บังคับบัญชา 

เพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

6.6 บุคลากรของ EnCo ที่ดำาเนินการจัดหาพัสดุ มีหน้าที่กำากับดูแลให้ผู้ค้าปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่าง

ยั่งยืนของผู้ค้า EnCo  อย่างเคร่งครัด

7. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

 EnCo เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงมีพันธกิจรับผิดชอบการพัฒนาและคืนกำาไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้ 

EnCo เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม EnCo ถือเป็นหน้าที่และนโยบายหลักในการให้ความสำาคัญกับ

กิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำานุบำารุงศาสนา สร้างสรรค์ และ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

แนวปฏิบัติที่ดี

7.1 EnCo มุ่งที่จะทำาความเข้าใจและสื่อสารกับสังคมเกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริงในการดำาเนินงานของ 

EnCo ความรับผิดชอบของ EnCo ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบของ EnCo ต่อสิ่ง

แวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป

อย่างทันสถานการณ์

7.2 EnCo มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย

ตระหนักถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่ง

เสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

7.3 EnCo จะคำานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสีย

หายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน 

และทรัพยากร

7.4 EnCo ปลูกฝังจิตสำานึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรของ EnCo  ทุก

ระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำาคัญกับการทำาธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำานงเดียวกับ EnCo เรื่องความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำาในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง

7.5 EnCo ต้องคืนกำาไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมสี่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอ 

โดยต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้

การบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาคเพื่อให้แน่ใจว่านำาไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่างแท้จริง

8. การปฏิบัติต่อพนักงาน

 บุคลากรของ EnCo ทุกคนเป็นส่วนสำาคัญที่สุดในการดำาเนินธุรกิจของ EnCo ซึ่ง EnCo ต้องให้ความสำาคัญ

กับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ EnCo ส่งเสริมให้บุคลากรให้มีความสามัคคี ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่แบ่ง

ฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ EnCo มีพันธกิจในการคุ้มครองป้องกัน

บุคลากรจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งจากภายในและภายนอก โดยต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำางาน

ที่ดีและปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุ

นการทำางาน เพื่อตอบแทนบุคลากรของ EnCo ทุกคนที่ดำาเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ EnCo ปฏิบัติงานอย่างสุด

ความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น มีสติ มีเหตุผล อยู่บนฐานความรู้ ไม่ใช้อารมณ์ และใฝ่

เรียน 

แนวปฏิบัติที่ดี

8.1 EnCo ปฏิบัติต่อบุคลากรของ EnCo ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำาเนิด เชื้อ

ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการปฏิบัติงาน

8.2 EnCo ให้โอกาสบุคลากรของ EnCo ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะ

สมและสร้างแรงกระตุ้นในการทำางาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานที่เหมาะ

สมตามระเบียบของ EnCo อีกทั้งให้โอกาสศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้น

และระยะยาว

8.3 บุคลากรของ EnCo ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มี

จิตสำานึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ไม่มอบ

หมายหน้าที่ของตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำาแทนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจำาเป็นหรือ
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน

8.4 บุคลากรของ EnCo ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำาสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับ

บัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำาเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับ

บัญชาและผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อ EnCo ทั้งนี้ บุคลากรของ 

EnCo ควรเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วม

งานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล

8.5 บุคลากรของ EnCo ต้องดูแล เอาใจใส่ และติดตามการปฎิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการ

ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ รวมถึงการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทั้งนี้ บุคลากรของ EnCo พึงพิจารณาความ

ดีความชอบ และลงโทษผู้ ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนดไว้

8.6 บุคลากรของ EnCo สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำานวยความสะดวกของ EnCo ใน

หน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำานวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจาก

การปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ

8.7 บุคลากรของ EnCo ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสม

กับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ EnCo

8.8 บุคลากรของ EnCo สามารถใช้ชื่อและตำาแหน่งของตนเพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลที่ EnCo และปตท. 

เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของ EnCo หรือตำาแหน่งใน EnCo ในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วย

วัตถุประสงค์ ใด

8.9 บุคลากรของ EnCo ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ EnCo จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ EnCo และ ปตท. จัดขึ้น

8.10 ห้ามบุคลากรของ EnCo กระทำาการที่ก่อความเดือดร้อน รำาคาญ บั่นทอนกำาลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความ

เป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของ EnCo 

หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การ

ลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร

8.11 EnCo ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมาย EnCo จะไม่กระทำาการอันใดที่เป็นการขัดขวาง

กิจกรรม เว้นแต่กิจกรรมนั้นจะเป็นการกระทำาอันขัดต่อกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่

ร้ายแรง หรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ EnCo

9. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

แนวปฏิบัติที่ดี

9.1 ปฏิบัตติามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่การชำาระเงิน และ

เงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทำาข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้

9.2 เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำาหนดในสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม

กำาหนดเวลา

9.3 แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดัง

กล่าว
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10. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้เป็นสิ่งจำาเป็นต่อ EnCo 

โดยต้องกำาหนดนโยบายกำากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม และมีการ

ติดตามประเมินผลอย่างสมำ่าเสมอ EnCo มีแผนกตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีฝ่ายบริหารและพนักงานที่ให้ความ

สำาคัญกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

แนวปฏิบัติที่ดี

10.1 EnCo ต้องจัดระบบการควบคุมภายในให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ให้บุคลากรของ EnCo มี

ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อ

ให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือความสำาเร็จของงาน ให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุก

หน้าที่และระดับอย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีเพียงพอ เชื่อถือได้สำาหรับทั้งภายใน

และภายนอก EnCo และมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสม มีการ

ปฏิบัติจริง เกิดผลสำาเร็จของงาน มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์

10.2 EnCo ต้องกำาหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การ

ประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และนำาผลไปปรับปรุงมาตรการ

ควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริหารระดับ

สูงและผู้บริหารระดับกลางต้องให้ความร่วมมือ

10.3 ฝ่ายควบคุมคุณภาพและตรวจสอบภายใน ต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร

ความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 

EnCo และผู้ถือหุ้นทราบ

10.4 ต้องจัดให้มีหน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ ทำาหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบ

ภายใน

10.5 EnCo ต้องวางรากฐานให้บุคลากรของ EnCo ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในระบบ

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มีการรายงานการรับการเบิกอย่างแม่นยำา ถูกต้อง สมำ่า

เสมอ รวดเร็วเป็นนิสัย มีการสอบทานและปฏิบัติตามระบบที่กำาหนดอย่างเคร่งครัด

10.6 บุคลากรของ EnCo ทุกคนมีหน้าที่สนบัสนุนการทำางานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อหน่วย

งานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก บุคลากรของ EnCo มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง

ทางการเงินและรายงานในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากล
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11. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

 EnCo ดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณและความโปร่งใส มีการปฏิบัติต่อ

ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทำาอันจะนำาไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผล

ประโยชน์ที่ขัดกัน EnCo จึงกำาหนดนโยบายงดรับของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี เนื่องจากอาจนำามาซึ่งความ

ลำาบากใจหรือมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความ

สามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน ทั้งนี้ บุคลากรของ EnCo สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศ

บริษัทเรื่องแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด

แนวปฏิบัติที่ดี

11.1 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

11.1.1 การให้ของขวัญหรือของที่ระลึกตามประเพณีนิยม สามารถกระทำาได้โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องและจารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น สำาหรับประเทศไทยต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

ต่อโอกาสตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์

ของ EnCo ดังต่อไปนี้

• ปฏิทิน ไดอารี่

• สินค้าของบริษัทในกลุ่ม ปตท. (Company Product)

• สินค้าที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม ปตท. (Corporate Logo/ Corporate 

Brand)

• สินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดำาริ หรือสินค้าเพื่อการกุศล หรือ

สาธารณประโยชน์ หรือสินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

11.1.2 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดำาเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือก

ปฏิบัติ

11.1.3 ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้เกี่ยวข้อง

ของเจ้าหน้าที่รัฐ, ลูกค้า, คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็นการ

รับแทน

11.1.4 การให้ของที่ระลึกเนือ่งในโอกาสสำาคัญทางธุรกิจ อาทิ การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถ

กระทำาได้ แต่หากมูลค่าของที่ระลึกเกินกว่า 3,000 บาท ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้

บริหารสูงสุด หรือตามระเบียบของ EnCo กำาหนด

11.2 การเลี้ยงรับรอง

การใช้จ่ายสำาหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม, การเลี้ยง

รับรองในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็น

จารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระทำาได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่าย

อย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์
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11.3 การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ 

11.3.1 การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถทำาได้ตามความ

เหมาะสม โดยต้องทำาในนามบริษัทและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริษัท 

ทั้งนี้ ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลที่ชัดเจน และดำาเนินการผ่านขั้นตอน ระเบียบ ของ 

EnCo ที่กำาหนดไว้

11.3.2 การจัดทำากิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนาม EnCo ต้องยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการ

สนับสนุนภาคการเมือง

11.4 การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

11.4.1 บุคลากรของ EnCo งดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี และมีหน้าที่

แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึง

11.4.2 กรณีที่มีความจำาเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลกึ หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ 

ให้ EnCo แต่งตั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อดำาเนินการรวบรวมสิ่งของดังกล่าว และดำาเนิน

การบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ หรือดำาเนิน

การตามระเบียบของ EnCo ต่อไป เว้นแต่

• กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับ

บัญชาส่วนงานที่ได้รับของขวัญในการบริหารจัดการ

• กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็นของ

ขวัญส่วนตัวได้

• กรณีเป็นการรับของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนาม

สัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำาได้ ทั้งนี้ ของขวัญ ของที่ระลึกดังกล่าว จะต้องเป็น

ทรัพย์สินของบริษัท

11.5 การรับขอ้เสนอการประชมุ อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า

11.5.1 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า 

สามารถกระทำาได้ หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มีลักษณะแฝงการท่องเที่ยว

11.5.2 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้าใน

กรณีที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงสัญญาสามารถกระทำาได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดัง

กล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ EnCo ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

และเป็นไปตามระเบียบของ EnCo

11.5.3 ไม่รับข้อเสนอเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่มีลักษณะแฝงท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการ

ถ่ายทอดความรู้อย่างแท้จริง

11.6 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถดำาเนินการได้ตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของ EnCo ที่เกี่ยวข้อง
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11.7 การบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล

การบริจาคและให้การสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ต้องดำาเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

• เป็นองค์กรที่เชื่อถอืได้ และ/หรือมีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

• การดำาเนินการต้องกระทำาในนาม EnCo อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็น

ไปตามระเบียบของ EnCo

• ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียด

ระบุในหนังสือขอรับการสนับสนุนชัดเจน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็นลาย

ลักษณ์อักษร

• ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนได้ถูกนำา

ไปเพื่อใช้ประโยชน์ของสาธารณะ และ/หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคและ/

หรือการสนับสนุนอย่างแท้จริง

12. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 EnCo ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรของ EnCo และชุมชนโดยรอบ EnCo มุ่งส่งเสริมและ

ปลูกฝังจิตสำานึกด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำาเนินชีวิตประจำาวันของบุคลากร

ของ EnCo เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม EnCo สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะ

สม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง

แนวปฏิบัติที่ดี

12.1 EnCo ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระสำาคัญ โดยจัดทำาข้อกำาหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนดตามมาตรฐานสากล 

บุคลากรของ EnCo ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำาหนด มาตรฐาน และคู่มือด้าน

คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดย

ต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามที่ 

EnCo กำาหนด

12.2 EnCo จะดำาเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจาก

อุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำางาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิด

ระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษา

สภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของ EnCo และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความ

ปลอดภัยเป็นประจำา ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ 

อุบัติการณ์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้

12.3 EnCo ดำาเนินธุรกจิบริหารจัดการสนับสนุนงานในกลุ่ม ปตท. และบริหารจัดการสถานีบริการนำ้ามัน 

ปตท. ตลอดจนร้านค้าปลีกในสถานีบริการนำ้ามันต้องเป็นมืออาชีพ โดยจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกัน

เหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อม

ต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกล้นรั่วไหลของนำ้ามัน ก๊าซ สารเคมี 

หรือของเสีย และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่น ที่อาจทำาให้การดำาเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อ

เสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร
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12.4 EnCo ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับ

บุคลากรของ EnCo พนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจ

นโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีว

อนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำาไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

12.5 EnCo มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนัก

ถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริม

กิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

12.6 หากพบว่าการปฏิบัตงิานใดไม่ปลอดภัยหรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำาหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้

บุคลากรของ EnCo ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำาได้ชั่วคราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วย

งานที่รับผิดชอบเพื่อดำาเนินการแก้ไขหรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

13. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

      และการสื่อสาร

 EnCo สนับสนุนให้บุคลากรของ EnCo ศึกษา สร้างงานวิจัย เขียนหนังสือ ตำารา จัดทำาสื่อสร้างสรรค์ สื่อ

ประชาสัมพันธ์ งานเขียน และบทประพันธ์ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก EnCo เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบ

รื่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ EnCo  เพื่อเสริมสร้างการศึกษา และเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ EnCo บุคลากร

ของ EnCo ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ EnCo ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอกเพื่อ

ประโยชน์ของ EnCo โดยต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้งาน ต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทาง

ปัญญา

แนวปฏิบัติที่ดี

13.1 EnCo ส่งเสริมให้บุคลากรของ EnCo เขียน และตีพิมพ์ผลงานการเขียนหนังสือ ตำาราลงในสื่อสิ่งพิมพ์

ต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของ EnCo สร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการนำาเสนอโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล แสดงความคิดเห็น และเพื่อใช้ในการศึกษา โดยผลตอบแทน

จากงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นย่อมเป็นของบุคลากรนั้นเอง แต่งานใดเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจาก EnCo 

ให้จัดทำาขึ้น เป็นงานที่ใช้ข้อมูลของ EnCo หรือเป็นงานที่เรียนรู้จาก EnCo ให้ EnCo เป็นเจ้าของ

ลิขสิทธิ์และผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นว่านั้น

13.2 EnCo ส่งเสริมให้บุคลากรของ EnCo ทำาการศึกษาวิจัย โดยผลตอบแทนจากงานเหล่านั้นย่อมเป็น

ลิขสิทธิ์ของบุคลากรนั้นเอง แต่งานศึกษาวิจัยใดเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจาก EnCo ให้จัดทำาขึ้น หรือ

เป็นงานที่ใช้ข้อมูลของ EnCo หรือเป็นงานที่เรียนรู้จาก EnCo ให้ EnCo เป็นเจ้าของสิทธิในงานวิจัย 

การขอสิทธิบัตร การเป็นเจ้าของสิทธิบัตร และผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นว่านั้น
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13.3 บุคลากรของ EnCo ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่

เป็นความลับ ต้องรักษาความลับให้ปลอดภัยที่สุด ไม่ให้รั่วไหล

13.4 EnCo ส่งเสริมให้บุคลากรของ EnCo ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ ในการทำางาน บุคลากรของ 

EnCo ต้องไม่กระทำาการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้อื่นในสำานักงาน ไม่

ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ EnCo เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต

ประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามก

อนาจาร การส่งต่อ e-mail ที่เป็นการรบกวน สร้างความรำาคาญ หรือที่เป็นการโฆษณาสินค้า ธุรกิจ 

และบริการ นอกเหนือจากสินค้าและบริการของ EnCo และการส่ง Spam mail เป็นต้น

13.5 บุคลากรของ EnCo ตอ้งปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่

บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำานักงาน ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์ และปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง 

ห้ามติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องใน EnCo โดยเด็ดขาด

13.6 บุคลากรของ EnCo ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับไม่บอกบุคคลอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้

บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็น

อันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ EnCo

13.7 กรณีที่บุคลากรของ EnCo ขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้างใช้ระบบ

สารสนเทศของ EnCo บุคลากรของ EnCo ผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือ

พนักงานของ ผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ EnCo จากการใช้ระบบ

สารสนเทศนั้น

13.8 EnCo จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรของ 

EnCo เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของ EnCo



ภาคผนวก
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 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด (EnCo) ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 

เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ไม่ว่าการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจนั้นจะอยู่ในประเทศหรือต่าง

ประเทศ EnCo จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม EnCo จึงกำาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลใดๆ ที่กระทำาการเพื่อ

ประโยชน์ของ EnCo หรือในนามของ EnCo ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ EnCo อย่าง

จริงจัง

นิยาม
 “ ทุจริต ” (Fraud) หมายถึง การกระทำาใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำาหรับ

ตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำาต่างๆ ได้แก่ การยักยอก (Asset Misappropriation) การตกแต่ง

บัญชี (Financial Statement Fraud) และการคอร์รัปชัน (Corruption) อาทิ การให้ การเสนอ/ให้คำามั่น/สัญญา

ว่าจะให้ หรือการรับ การเรียกร้อง ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อย่างไม่เหมาะสม โดยปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของ

รัฐหรือเอกชนหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำาหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ

 “ บุคลากรของ EnCo ” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ EnCo

 “ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ EnCo ” หมายถึง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลใดซึ่งกระทำาการเพื่อหรือในนาม

ของ EnCo ไม่ว่าจะมีอำานาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

ขอบเขตของนโยบาย

 นนโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคลากรของ EnCo และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ EnCo

แนวปฏิบัติ

1. บคุลากรของ EnCo ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ EnCo รวมถึง

กระบวนการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

2. บุคลากรของ EnCo ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียง

พอ มีจิตสำานึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมี

ความรับผิดชอบ

3. บุคลากรของ EnCo ต้องไม่ดำาเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ประกาศ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด 

ที่ PD/ 0021 /62

เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
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4. บุคลากรของ EnCo ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปตท. เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด

5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อ

ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ

ทุจริตและคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละครั้ง

6. จัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับสากล

7. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชัน

8. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้

9. สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ EnCo และผู้มีส่วน

ได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำามาตรการต่อต้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

10. จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

และคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

11. การกระทำาใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณา

ทางวินัยตามระเบียบที่ EnCo กำาหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย

การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน
 บุคลากรของ EnCo ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำาที่อาจฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชัน โดย EnCo จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือ

เบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคำาแนะนำาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้ 

ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่

ปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร

บทลงโทษ
 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด จัดให้มีกระบวนการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชัน โดยการลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่ EnCo เห็นว่าจำาเป็นการกระทำาใดๆ ที่ฝ่าฝืน

หรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ EnCo กำาหนดไว้ 

และ/หรือ มีโทษตามกฎหมาย ในกรณีของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ EnCo หาก EnCo พบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง

กับนโยบายนี้ EnCo อาจพิจารณาบอกเลิกนิติสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้ ดังนั้น บุคลากรของ EnCo รวมถึงบุคคลที่มีความ

เกี่ยวข้องกับ EnCo ต้องทำาความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการ

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
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นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ปฏิบัติงาน เนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันอาจสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคลากรของ EnCo 

และทำาให้ภาพลักษณ์ของ EnCo มัวหมองได้ แม้ว่าจะไม่มีมูลความจริงเลยก็ตาม หากพบการกระทำาใดที่เข้าข่ายขัดต่อ

นโยบายนี้ให้แจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ EnCo กำาหนด

      ประกาศ ณ วันที่ 18  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

                 (นายศิรศักดิ์   จันเทรมะ)

                        ผู้จัดการใหญ่

           บริษัท  เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์  จำากัด
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 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทใน กลุ่ม ปตท.ดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ มีความโปร่งใสและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทำา 

อันอาจนำาไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชันกลุ่ม ปตท. ดังนั้นจึงกำาหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันกลุ่ม ปตท. เรื่อง

การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่าง

โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสง่างาม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

หลักการ

 บุคลากรของ EnCo ต้องยึดมั่น ถือมั่นว่า จะไม่รับ-ให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของ EnCo  

หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพิสูจน์ทราบได้ว่ามีการดำาเนินการดังกล่าว ถือว่าบุคลากร

ของ EnCo มีความผิดทั้งตามระเบียบของบริษัทฯ และตามกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ
1. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

1.1. การให้ของขวัญหรือของท่ีระลึก ตามประเพณีนิยม* สามารถกระทำาได้โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และจารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น สำาหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตาม

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของกลุ่ม ปตท. ดังต่อไปนี้

1.1.1 ปฏิทิน ไดอารี่

1.1.2 สินค้าของบริษัทในกลุ่ม ปตท. (Company Product)

1.1.3 สินค้าที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม ปตท. (Corporate Logo/ Corporate Brand)

1.1.4 สินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดำาริ สินค้าชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทในกลุ่ม 

ปตท. หรือ สินค้าเพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์ หรือสินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

1.2. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดำาเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

1.3. ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้เกี่ยวข้องของ

เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็นการรับแทน

1.4. การให้ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำาคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตั้ง การลงนามสัญญา

ทางธุรกิจ สามารถกระทำาได้ แต่หากมูลค่าของที่ระลึกเกินกว่า 3,000 บาท ต้องได้รับการ

พิจารณาอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประกาศ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด

*ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำาคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และหมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง

ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย (อ้างอิงจากระเบียบสำานักนายก

รัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544)

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
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2. การเลี้ยงรับรอง

การใช้จ่ายสำาหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรอง

ในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการค้า 

รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระทำาได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่

ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ

3.1. การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถทำาได้ตามความเหมาะสม โดย

ต้องทำาในนามบริษัท และมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริษัท ทั้งนี้ ควรมีหลักเกณฑ์ 

แผนงาน การวัดผลที่ชัดเจน และดำาเนินการผ่านขั้นตอนระเบียบของบริษัทฯ ที่กำาหนดไว้

3.2. การจัดทำากิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนามบริษัทฯ ต้องยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน 

ภาคการเมือง

4. การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

4.1. บุคลากรของ EnCo งดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี และมีหน้าที่แจ้งให้

บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึง

4.2. กรณีที่มีความจำาเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ส่ง

มอบให้สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทเพื่อดำาเนินการรวบรวมสิ่งของดังกล่าว และ

ดำาเนินการบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ หรือดำาเนินการ

ตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป เว้นแต่

4.2.1 กรณเีป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วน

งานที่ได้รับของขวัญในการบริหารจัดการ

4.2.2 กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็นของขวัญส่วน

ตัวได้

4.2.3 กรณีเป็นการรับของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญาทาง

ธุรกิจ สามารถกระทำาได้ ทั้งนี้ ของขวัญ ของที่ระลึกดังกล่าว จะต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัท

5. การรับข้อเสนอการประชมุ อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า

5.1. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า สามารถกระทำา

ได้หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มีลักษณะแฝงการท่องเที่ยว

5.2. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า ในกรณีที่ไม่

ได้ระบุในข้อตกลงสัญญา สามารถกระทำาได้หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะ

สมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและเป็นไปตามระเบียบของ 

บริษัทฯ

5.3. ไม่รับข้อเสนอเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่มีลักษณะแฝงท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอด

ความรู้อย่างแท้จริง

6. การสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถดำาเนินการได้ตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
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7. การบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล

การบริจาคและให้การสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ต้องดำาเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

7.1 เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และ/หรือมีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

7.2 การดำาเนินการต้องกระทำาในนามบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของ 

บริษัทฯ

7.3 ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือ

ขอรับการสนับสนุนชัดเจน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษร

7.4 ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนได้ถูกนำาไปเพื่อใช้ประโยชน์

ของสาธารณะ และ/หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนอย่างแท้จริง

 บุคลากรของ EnCo ต้องทำาความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือ

ประโยชน์อื่นใด หากพบข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
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แบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ตามระเบียบ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด (EnCo) ว่าด้วยหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ EnCo 

กำาหนดให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติในการดำาเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด โดยพนักงานทุกระดับจะต้องเปิดเผย

รายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ EnCo 

 รายงานฉบับนี้เป็นรายงานประเภท (โปรดทำาเครื่องหมาย a ในช่อง ง)

  ง รายงานประจำาปี ง รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์

 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในแบบการเปดิเผยฯ ฉบับนี้อย่างครบถ้วน และทำาความเข้าใจอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอทำา

รายงาน ดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลญาติท่ีทำางานใน EnCo ,ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.

 (กรอกข้อมูลปัจจุบัน หากมากกว่าหนึ่งรายการ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม)

  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………….… นามสกุล ……………………………………………………..…

  ความสัมพันธ์……………………………………………………. รหัสพนักงาน……………………………….………………….

  หน่วยงานที่สังกัด……………………………………………….บริษัท………………………………………………………………

 (โปรดทำาเครื่องหมาย a ในช่อง ง รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลหากจำาเป็น (ถ้ามี))

  ง  ข้าพเจ้า ไม่มี รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ EnCo

ง ข้าพเจ้า มี รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ EnCo โดยมีลักษณะของ

รายการดังต่อไปนี้

ง มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไป , เป็นคู่ค้า , หรือร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับ ปตท. , EnCo 

หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท.

ง มีข้อพิพาทที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

ง มีรายการอื่นที่คาดว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ EnCo โดยมีรายละเอียดดังนี้

ง ข้าพเจ้า โดยใช้ชื่อข้าพเจ้าเอง

ง ข้าพเจ้าโดยใช้ชื่ออื่น (ระบุชื่อ) …………………………………………………………..…………………………

ง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า หรือผู้แทนของข้าพเจ้า 

    ชื่อ (นาย/นางสาว)……………………………….. นามสกุล……………………………….…………..

    เกีย่วขอ้งเปน็………………………………………………………………………………………………………

 รายละเอียดของรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ EnCo

 (กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี))

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วิธีการแก้ไข ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว (ถ้ามี)

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  พนกังานลงชื่อ : …………………………………………….

          (   )

  รหัสพนักงาน : …………………………………………….

  ตำาแหน่ง : ……………………………………………….….

  ชื่อย่อหน่วยงาน : ……………………………………………

    วันที่  : ………/…………/…………
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ความเห็นของผู้จัดการส่วน :

 ง รับทราบ

 ง อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้จัดการส่วนลงชื่อ : …………………………………………….

(                                  )

ตำาแหน่ง : ……………………………………………….….

วันที่  : ………/…………/…………

ความเห็นของผู้จัดการฝ่าย :

 ง รับทราบ

 ง อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้จัดการฝ่ายลงชื่อ : …………………………………………….

(                                  )

ตำาแหน่ง : ……………………………………………….….

วันที่  : ………/…………/…………

ความเห็นของกรรมการผู้จัดการใหญ่   :

 ง รับทราบ

 ง อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงชื่อ : …………………………………………….

(                                  )

ตำาแหน่ง : ……………………………………………….….

วันที่  : ………/…………/…………

หมายเหตุ *: กรณีเป็น ระดับพนักงานลงไป ให้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำาดับ ลงนามรับทราบ

  กรณีเป็น ระดับพนักงานลงไปไม่สังกัดฝ่าย ให้เสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรง ลงนามรับทราบ

  กรณีเป็น ผู้บริหารระดับส่วนขึ้นไป ให้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำาดับลงนาม ลงนามรับทราบ

  (หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-140-1110)

แบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ (ต้นฉบับ)

 ข้าพเจ้าได้รับและอ่านหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำาเนิน

ธุรกิจของ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด (EnCo) แล้ว 

 ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบ และน้อมรับเป็นหลักปฏิบัติในการดำาเนินงานต่อไป

ลงชื่อ : …………………………………………………………………………….

(                                                          )

รหัสพนักงาน : ……………………………………………..

ตำาแหน่ง : …………………………………………………..

หน่วยงาน  :…………………………………………………..

วันที่  : ………/…………/…………
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ (สำาเนา)

 ข้าพเจ้าได้รับและอ่านหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำาเนิน

ธุรกิจของ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด (EnCo) แล้ว 

 ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบ และน้อมรับเป็นหลักปฏิบัติในการดำาเนินงานต่อไป

ลงชื่อ : …………………………………………………………………………….

(                                                          )

รหัสพนักงาน : ……………………………………………..

ตำาแหน่ง : …………………………………………………..

หน่วยงาน  :…………………………………………………..

       วันที่  : ………/…………/…………
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เอกสารอ้างอิง

 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ของ บริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4
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บันทึกช่วยจำา
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บันทึกช่วยจำา




