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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน โดยเปนกรรมการอิสระ
ทั้งคณะ ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอิสระ 4 คน
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานให ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเพียงพอ โดยมีผูสอบบัญชีเขารวม
ประชุมดวยทุกไตรมาส
2. สอบทานให ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ ปตท.สผ.
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
4. สอบทานให ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และ
มีประสิทธิผล รวมทั้งมีหนาที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และ
ประเมินผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ ปตท.สผ. ตามวิธีการ และมาตรฐาน
ที่ยอมรับโดยทั่วไป และประสานงานกับผูสอบบัญชี
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของ ปตท.สผ. และพิจารณาเสนอคาตอบแทน รวมทั้ง
เขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม อยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง
โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษหัวหนางานตรวจสอบภายใน หรือแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบหัวหนา
งานตรวจสอบภายใน ในกรณีที่หัวหนางานตรวจสอบภายใน เปนผูถูกรองเรียนเกี่ยวกับการ
ประพฤติผิดตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุม ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมทางธุรกิจของกลุม ปตท.สผ.
7. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน
8. พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบข อ เสนองบประมาณ โครงสร า งและอั ต รากํ า ลั ง ของหน ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อใหฝายบริหารนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
9. อนุมัติกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน
10. อนุมัติหนังสือรับรองความเปนอิสระของหัวหนางานตรวจสอบภายในกรณีที่หัวหนางานตรวจสอบภายใน
ตองลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ๆ เอง
11. พิจารณาใหความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปและผลการตรวจสอบ
จากการรองขอใหตรวจสอบในกรณีพิเศษตาง ๆ (Special Audit Request)
12. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุมผูถือหุนของ ปตท.สผ.
เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตงตั้งผูสอบบัญชีดวย
13. พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป
14. สอบทานความถู กต องของเอกสารอางอิง และแบบประเมิน ตนเองเกี่ยวกั บมาตรการต อ ต า น
การคอรรัปชันของกิจการตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
16. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 3 คน โดยกรรมการสวนใหญตองเปน
กรรมการอิสระ ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวย กรรมการ 3 คน เปนกรรมการอิสระ
2 คน
หนาที่และความรับผิดชอบ
1.

กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจริยธรรมธุรกิจ และนําเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหมีการปฏิบัติในทุกระดับตอไป

2.

สงเสริมใหการดําเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ.

3.

ประเมิ นและทบทวนเกี่ ยวกั บนโยบายจริ ยธรรมธุ รกิ จ ตลอดจนขอพึง ปฏิ บั ติห รื อแนวปฏิ บั ติ
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหสอดคลองกับ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและ
บริษัทชั้นนํา รวมถึงขอเสนอแนะของสถาบันตาง ๆ และพิจารณาขอเสนอของผูถือหุนที่เกี่ยวกับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับผูถือหุนตอไป

4.

ดูแลใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม
ปตท.สผ.

5.

เป ดเผยข อมู ล เกี่ ยวกั บการกํ ากั บดู แลกิ จ การที่ ดี ของบริ ษั ทต อผู มี ส วนได เสี ย (Stakeholders)
ในรายงานประจําป

6.

ดูแลและใหคําแนะนําในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม

7.

พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบวาดวยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อใหมีความเหมาะสม
และทันสมัยอยูเสมอ

8.

เปดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไวในรายงานประจําป

9.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
กลุม ปตท.สผ.
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คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 3 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและกรรมการ
สรรหาสวนใหญเปนกรรมการอิสระ ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย กรรมการอิสระ 3 คน
หนาที่และความรับผิดชอบ
1.

สรรหาบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ เมื่อตําแหนงวางลง หรือเมื่อครบวาระ หรือเขารักษาการในกรณีตําแหนงประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญวางลง และอยูระหวางการพิจารณาสรรหาตามขั้นตอน
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งแลวแตกรณี
โดยคํานึงถึงองคประกอบของคณะกรรมการ ความรูความสามารถ และประสบการณที่เปน
ประโยชนตอ ปตท.สผ. จํานวนบริษัทที่บุคคลนั้นดํารงตําแหนง และการมีผลประโยชนขัดแยงกัน
(Conflict of Interest) ดวย

2.

พิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนงของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และ
ระบบการพัฒนาผูบริหารเพื่อรองรับตําแหนงรองกรรมการผูจัดการใหญใหมีความเหมาะสม และ
ประสิทธิภาพของระบบเพื่อใหไดผูบริหารที่มีทักษะและคุณสมบัติที่จําเปนเพื่อรองรับการเติบโต
ของ ปตท.สผ. ใหเปนไปตามเปาหมาย

3.

พิจารณาคุณสมบัติ Skill Mix และจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
หรือประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ/ รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร และ
กรรมการผูจัดการใหญ ไวเปนการลวงหนา และ/หรือในกรณีที่มีตําแหนงวางลง และขอรับ
ขอคิดเห็นตาง ๆ จาก ปตท. เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก กอนนําเสนอใหคณะกรรมการ หรือที่
ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี พิจารณาเลือกตั้งตอไป

4.

พิจารณา Performance Agreement แตละปของคณะกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ ตามลําดับ และเสนอใหคณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกําหนดแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ

5.

พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการ
เฉพาะเรื่องตอคณะกรรมการเพื่อแต งตั้งเมื่ อตํ าแหนงว างลง หรือเสนอปรั บปรุงกรรมการเฉพาะเรื่ องตอ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม

6.

พิ จ ารณาการปรั บโครงสร างองค ก รเพื่ อ รองรั บการเติ บ โตและสถานการณ ก ารเปลี่ ย นแปลง
ทางธุรกิจใหเหมาะสม

7.

พิจารณาทบทวนเกี่ ยวกั บระเบี ยบว าดวยคณะกรรมการสรรหา เพื่อใหมีความเหมาะสมและ
ทันสมัยอยูเสมอ

8.

เปดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไวในรายงานประจําป

9.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการและประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
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คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 3 คน โดยประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนและกรรมการกําหนดคาตอบแทนสวนใหญเปนกรรมการอิสระ ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการ 3 คน เปนกรรมการอิสระ 2 คน
หนาที่และความรับผิดชอบ
1.

พิจารณาคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑหรือวิธีการ
และโครงสรางที่เปนธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานของบริษัท
แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.

พิ จารณาคาตอบแทนให แก ประธานเจ าหน าที่ บริ หารและกรรมการผู จั ดการใหญ และพิ จารณา
โครงสรางเงินเดือนของผูบริหารระดับสูง วามีหลักเกณฑหรือวิธีการ และโครงสรางที่เปนธรรมและ
สมเหตุสมผล และในกรณีคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ให
คํ านึ ง ถึ ง หน าที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบและผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป ด ว ย และเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.

ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการกํ าหนดค าตอบแทน และจั ดให มี รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อรายงานใหคณะกรรมการทราบ และเปดเผยตอผูถือหุนเปนประจําทุกป

4.

พิจารณาทบทวนระเบียบว าด วยคณะกรรมการกํ าหนดค าตอบแทน เพื่อใหมีความเหมาะสมและ
ทันสมัยอยูเสมอ

5.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 3 คน ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบดวย กรรมการ 6 คน เปนกรรมการอิสระ 2 คน
หนาที่และความรับผิดชอบ
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management
Framework) รวมถึงใหคําแนะนําแกคณะกรรมการและฝายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ระดับองคกร
กํากับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จในระดับองคกรตลอดจน
ระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุงเนนเพิ่มการใหความสําคัญและ
คํ า นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย ง (Risk Awareness) ในแต ล ะป จ จั ย เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจในการใช
ทรัพยากรและกระบวนการตาง ๆ อยางเหมาะสม
พิจารณาความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทในระดับองคกรที่สอดคลองกับ Corporate Direction และ
Value Chain ในธุรกิจสํารวจและผลิต อาทิ ความเสี่ยงดานกลยุทธ ดานการสํารวจ ดานการพัฒนา
ดานการผลิตที่ครอบคลุมความปลอดภัย มั่นคง สุขภาพ และสิ่งแวดลอม ดานการลงทุนที่
ครอบคลุมถึง Geopolitical Risk ในแตละประเทศที่เขาไปดําเนินงาน ดานการเงินและพาณิชย
ดานขีดความสามารถขององคกร และดานกฎหมายและกฎระเบียบ โดยใหเสนอแนะวิธีปองกัน
และวิธีลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได พรอมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
แผนการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอยางตอเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ
สนับสนุนหนวยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมินปจจัยความเสี่ยง
ที่สําคัญ พรอมทั้งแนะนําประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับองคกร เพื่อใหมี
การบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนํา เพื่อสงเสริมให
ปตท.สผ. สามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ท างธุ ร กิ จ ได รวมทั้ ง มอบหมายงานอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ใหแกหนวยงานบริหารความเสี่ยงไดโดยตรง
รายงานการกํ า กั บ ผลการประเมิ น ความเสี่ ย ง และการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ลดความเสี่ ย งต อ
คณะกรรมการ เพื่อทราบเปนประจําในกรณีที่มีเรื่องสําคัญซึ่งกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ตองรายงานตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
เปดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไวในรายงานประจําปของบริษัท
พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้เพื่อใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ
ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.
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