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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ ปตท.สผ.
1.
นายอัชพร จารุจินดา
กรรมการอิสระ
อายุ: 66 ป

การศึกษา:
 ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นในปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562)
 บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมมี




กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (7 แหง):
 2560 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม

 2560 – ปจจุบัน

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
กรรมการ สาขาดานกฎหมาย คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

 2560 – ปจจุบัน

สังคมแหงชาติ (สศช.)
กรรมการ ในคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยง ธนาคารแหงประเทศไทย

 2558 – ปจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ

 2557 – ปจจุบัน

กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

 2557 – ปจจุบัน

ธุรกิจประกันภัย
กรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีส่ ูง

 2546 – ปจจุบัน

กรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมมี

ประสบการณทาํ งานในชวง 5 ป ที่ผานมา:
 2558 – 2560
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
 2556 – 2560
กรรมการ ธนาคารแหงประเทศไทย
 เม.ย. – ต.ค. 2559 กรรมการอํานวยการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
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 2556 – 2559
 2556 – 2558
 2555 – 2558
 2555 – 2557

กรรมการ บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด
ประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กรรมการในคณะกรรมการดานกฎหมาย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ การประปานครหลวง

การฝกอบรม:
 หลักสูตรการรางกฎหมาย ประเทศอินเดีย
 ประกาศนียบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 46 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
เกียรติประวัติที่ไดรับ: สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562): ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: ไมมี
คุณสมบัติตองหาม
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท.สผ. ในรอบปที่ผานมา
การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา โดย: (คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อ)
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ไมมี
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไมมี
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทํา
ไมมี
หนาที่ไดอยางเปนอิสระ
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท.สผ.:
ครั้งที่ 1
1 มกราคม 2556 – 27 มีนาคม 2556
ครั้งที่ 2
27 มีนาคม 2556 – 28 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 3
28 มีนาคม 2559 – 29 มีนาคม 2562

2 เดือน
3 ป
3 ป

กรรมการอิสระ: มกราคม 2556 – ปจจุบัน (6 ป 2 เดือน)
- 3 -/ จํานวน ...

สิ่งที่สงมาดวย 4
หนา 3/16

จํานวนการเขารวมประชุม (ป 2559 – 2561):
การประชุม
2561
1. คณะกรรมการ*
18/18 (100%)
2. การประชุมผูถือหุน*
1/1 (100%)
3. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน** 3/3 (100%)
4. คณะกรรมการตรวจสอบ***
15/16 (93.75%)
5. คณะกรรมการอิสระ
3/4 (75%)
6. คณะกรรมการโดยไมมีฝายจัดการ
1/1 (100%)

2560
16/16 (100%)
1/1 (100%)
2/2 (100%)
13/13 (100%)
3/4 (75%)
2/2 (100%)

2559
14/16 (87.50%)
2/2 (100%)
11/11 (100%)
4/4 (100%)
3/3 (100%)

* ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
** ดํารงตําแหนงประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
*** ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 และดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อ
วันที่ 25 ตุลาคม 2561

วิสัยทัศนในการบริหารกิจการและวิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช
ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:
วิสัยทัศนในการบริหารกิจการ:
 สนั บ สนุ น ให ปตท.สผ. สามารถดํ า เนิ น การตามภารกิ จ หลั ก ได ต ามเป า หมายและ
ยุทธศาสตรขององคกร โดยมีการสํารวจและผลิตปโตรเลียม เพื่อสนองตอบตอความตองการ
ใชพลังงานภายในประเทศใหไดมากที่สุด และสามารถหารายไดเขาประเทศเพื่อชดเชยการ
นําเขาปโตรเลียมจากตางประเทศ และมีการดําเนินการที่ถูกตอง โปรงใส และรับผิดชอบ
ตอสังคม รวมทั้งมีการใชมาตรการทางกฎหมายที่ชอบธรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
ใหมีความเขมแข็ง และสามารถดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารกิจการ:
 กําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แนนอน เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินการ
ไดโดยถูกตอง และสงเสริมใหมีการปฏิบัติโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใตหลัก
เกณฑ ข องกฎหมาย กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน ข ององค ก รและ
ประเทศชาติ
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2. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
กรรมการอิสระ
อายุ: 54 ป

การศึกษา:
 Ph.D. (Economics) Yale University สหรัฐอเมริกา
 M.Phil. (Economics) Yale University สหรัฐอเมริกา
 B.A. (Highest Honors) (Economics) Swarthmore College สหรัฐอเมริกา
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นในปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562):
 บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แหง):
 ต.ค. 2561 – ปจจุบนั กรรมการ บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (3 แหง):
 2560 – ปจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย
 2558 – ปจจุบัน กรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ ธนาคารแหงประเทศไทย
 2557 – ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแหงประเทศไทย
 กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมมี
ประสบการณทํางานในชวง 5 ป ที่ผานมา:
 2554 – ม.ค. 2561 กรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ บริษัท ดิแอดไวเซอร จํากัด
 2555 – 2560
ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา
 2543 – 2560
Visiting Professor of Economics สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 2543 – 2559
ที่ปรึกษาดานวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 2554 - 2555
กรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
การฝกอบรม:
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 18/2015 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) 6/2015
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 94/2012 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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เกียรติประวัติที่ไดรับ: สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562): ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: ไมมี
คุณสมบัติตองหาม
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท.สผ. ในรอบปที่ผานมา
การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา โดย: (คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อ)
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ไมมี
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไมมี
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทํา
ไมมี
หนาที่ไดอยางเปนอิสระ
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท.สผ.:
ครั้งที่ 1
1 กันยายน 2557 – 28 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 2
28 มีนาคม 2559 – 29 มีนาคม 2562

1 ป 6 เดือน
3 ป

กรรมการอิสระ: กันยายน 2557 – ปจจุบัน (4 ป 6 เดือน)
จํานวนการเขารวมประชุม (ป 2559 – 2561):
การประชุม
2561
1. คณะกรรมการ*
18/18 (100%)
2. การประชุมผูถือหุน*
1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** 15/15 (100%)
4. คณะกรรมการตรวจสอบ***
3/3 (100%)
5. คณะกรรมการสรรหา****
9/9 (100%)
6. คณะกรรมการอิสระ
4/4 (100%)
7. คณะกรรมการโดยไมมีฝายจัดการ
1/1 (100%)

2560
15/16 (93.75%)
1/1 (100%)
13/13 (100%)
4/5 (80%)
8/8 (100%)
3/4 (75%)
2/2 (100%)

2559
14/16 (87.50%)
1/1 (100%)
14/14 (100%)
10/11 (90.91%)
3/3 (100%)
4/4 (100%)
2/3 (66.67%)

* ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
** ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
*** ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 27 เมษายน 2560 และดํารงตําแหนงอีกครั้งเมือ่
วันที่ 25 ตุลาคม 2561
**** ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
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วิสัยทัศนในการบริหารกิจการและวิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช
ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:
 วิสัยทัศนในการบริหารกิจการ:
ในชวง 3-4 ปที่ผานมา ปตท.สผ. ไดดําเนินการในหลายดานเพื่อเสริมสรางพื้นฐานของ
องคกรในธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมใหมั่นคงยิ่งขึ้น ไดพฒ
ั นาขีดความสามารถในการแขงขัน
ดวยการริเ ริ่มโครงการตา งๆ เพื่อลดต น ทุ น ผานโครงการ SAVE to be SAFE ส ง ผลใหส ถานะ
การเงินของบริษัทยังคงแข็งแกรง ไดมีการปรับนโยบายการลงทุนตามกลยุทธ “Coming Home”
Strategy โดยมุงเนนการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและภูมิภาคอื่น ที่บริษัทให
ความสําคัญ นอกจากนี้ การที่ ปตท.สผ. ชนะการประมูลแหลงสัมปทานบงกชและเอราวัณจะ
ชวยรักษาความมั่นคงใหกับทั้ง ปตท.สผ. และประเทศไทยตอไปในอนาคต
สถานการณใ นอีก 3 ปข า งหนา จะแตกตา งจากที ่ผ า นมา ปตท.สผ. จึง ตอ งให
ความสําคัญกับการเติบโตจากพื้นฐานขององคกรที่ไดวางไว โดยตองมุงเนนทั้งโครงการหลัก
ในปจจุบัน (เชน การดําเนินการใหไดตามแผนที่วางไวของโครงการโมซัมบิกและโครงการในอาว
ไทย) การไดโครงการและแหลงสํารวจใหมๆ รวมทั้ง การดําเนินธุรกิจใหมที่ใชองคความรูและ
ความเชี่ยวชาญที่มีอยู ปตท.สผ. จึงตองเตรียมความพรอมใหบุคคลากรมีทักษะที่จําเปนตอการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย
ความทาทายหลักที่ ปตท.สผ. ตองกาวขามใหไดเพื่อการเติบโตในอนาคตก็คือ การ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว (Execution) และการปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเพื่อใหเปนองคกรที่มีความคลองตัว มีวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนความ
รับผิดชอบ และการสรางผลงานเปนหลัก


วิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารกิจการ:
 การกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับบริษัทจดทะเบียน แตสําหรับ ปตท.สผ.
ตองถือเปนเรื่องที่สําคัญมากกวาบริษัทจดทะเบียนทั่วไป ดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการ
สืบเนื่องจากการที่ ปตท.สผ. เปน National Oil Company
 การที่ ปตท.สผ. เป น National Oil Company ผู มี ส ว นได เ สี ย (Stakeholders)
หลากหลายรวมทั้ ง ภาครั ฐ และประชาชนทั่ ว ไป ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และ
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของ ปตท.สผ. จึงตองเหนือกวาบริษัทมหาชน
ทั่วไปที่มี Stakeholders ที่จํากัดกวา
 การที่ ปตท.สผ. เปน National Oil Company อยูในอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมทําใหเปนที่จับตาของสังคม ปตท.สผ. จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสราง
ความเชื ่ อ มั ่ น ให ก ั บ สั ง คม (Social Trust) ดั ง นั ้ น เพี ย งแค ก ารทํ า ถู ก ต อ ง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบจึงไมเพียงพอ แตตองเปนการดําเนินธุรกิจอยาง
โปรงใส เปดเผยและตรวจสอบไดเปนพิเศษ
 การที่ ปตท.สผ. มี ปตท. เปนผูถือหุนรายใหญและมีรายการที่เกี่ยวของกันจํานวนมาก
ทําใหความสําคัญของการดูแลเรื่องความเปนธรรมและผลประโยชนของผูถือหุน
รายยอยจึงมีความสําคัญเปนพิเศษ
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3.
พลตรี นิมิตต สุวรรณรัฐ
กรรมการอิสระ
อายุ: 47 ป

การศึกษา:
 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมไฟฟา) (Communications and Signal Processing)
University of Minnesota สหรัฐอเมริกา



ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมไฟฟา) Virginia Military Institute สหรัฐอเมริกา

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นในปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562):
 บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมมี
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (1 แหง):
 ต.ค. 2561 – ปจจุบนั รองหัวหนา สํานักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวง
การตางประเทศ ศูนยประสานภารกิจทางทหาร สํานักนโยบายและ
แผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม


กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมมี

ประสบการณทํางานในชวง 5 ป ที่ผานมา:
 เม.ย. – ก.ย. 2561 นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
 2560 – มี.ค. 2561 ผูบังคับการ กรมพัฒนาที่ 1 กองทัพบก
 2559 – 2560
นายทหารปฏิบัติการ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและ
พลังงานทหาร สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 2558 – 2559
ผูบังคับการกรมทหารปนใหญที่ 1 รักษาพระองค กองทัพบก
 2553 - 2558
รองผูบังคับการกรมทหารปนใหญที่ 1 รักษาพระองค กองทัพบก
การฝกอบรม:
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 216/2016 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 8 -/ Public ...
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Public Key Infrastructure (Certification Authority, Digital Signature) Course, Ottawa
ประเทศแคนาดา
Electronic Commerce Course, Orlando, Florida สหรัฐอเมริกา
Computer Emergency Response Team, Carnegie Melon, Pittsburg, Pennsylvania
สหรัฐอเมริกา
National Crisis Management Course, APCSS, Honolulu, Hawaii สหรัฐอเมริกา
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจําชุดที่ 83
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หลักสูตรเสนาธิการทหารรวม
หลักสูตรผูนํายุคใหมในระบอบประชาธิปไตยรุนที่ 2 สถาบันพระปกเกลา

เกียรติประวัติที่ไดรับ: สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562): ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: ไมมี
คุณสมบัติตองหาม
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท.สผ. ในรอบปที่ผานมา
การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา โดย: (คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อ)
1.
2.
3.

เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทํา
หนาที่ไดอยางเปนอิสระ

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท.สผ.:
ครั้งที่ 1
1 กันยายน 2557 – 28 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 2
28 มีนาคม 2559 – 29 มีนาคม 2562

ไมมี
ไมมี
ไมมี

1 ป 6 เดือน
3 ป

กรรมการอิสระ: กันยายน 2557 – ปจจุบัน (4 ป 6 เดือน)
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จํานวนการเขารวมประชุม (ป 2559 – 2561):
การประชุม
2561
1. คณะกรรมการ*
15/18 (83.33%)
2. การประชุมผูถือหุน*
1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**
9/15 (60%)
4. คณะกรรมการสรรหา**
9/9 (100%)
5. คณะกรรมการอิสระ
4/4 (100%)
6. คณะกรรมการโดยไมมีฝายจัดการ
1/1 (100%)

2560
12/16 (75%)
1/1 (100%)
11/13 (84.62%)
8/8 (100%)
4/4 (100%)
1/2 (50%)

2559
15/16 (93.75%)
1/1 (100%)
10/14 (71.43%)
7/8 (87.50%)
4/4 (100%)
3/3 (100%)

* ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
** ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

วิสัยทัศนในการบริหารกิจการและวิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช
ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:
 วิสัยทัศนในการบริหารกิจการ:
 การสรางความรูสึกใหประชาชนคนไทยมีความภูมิใจและยอมรับ ใหประชาชนมีความรูสึก
ที่ดีตอบริษัทและรูสึกถึงความเปนเจาของในฐานะคนไทยคนหนึ่ง การมอง Core Business
ที่ น อกเหนื อ จากการ “สํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม” เป น การ “สํ า รวจและผลิ ต พลั ง งาน
ทางเลือก” อื่นๆ ซึ่งในอนาคตอันใกล น้ํามันคงมีปริมาณนอยลงเรื่อยๆ จําเปนที่จะตอง
หันมาสํารวจ ผลิต และพัฒนาพลังงานอื่นๆ (พลังงานทดแทน) เพิ่มเติม


วิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดมี าใชในการบริหารกิจการ:
 บริหารงานตามจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน
สูงสุดขององคกรและผูมีสวนไดเสีย เนนการบริหารใหบริษัทเติบโตอยางยั่งยืนและกาวหนา
โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและชุมชน ทํางานอยางมืออาชีพ โปรงใส เปนธรรม ยุติธรรม เปนกลาง
ซื่อสัตยสุจริต ตรวจสอบได วางตัวเหมาะสม เคารพและใหเกียรติผูรวมงาน ปฏิบัติตนเปน
แบบอย า งที่ ดี แ ก ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา ดํ า รงตนตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ ขอบังคับบริษัท หรือหนวยงานที่กํากับดูแล
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4.

นายวิรัตน เอื้อนฤมิต

กรรมการ
อายุ: 56 ป
การศึกษา:
 ปริญญาโท M.B.A. (Financial Management), Pennsylvania State
Universityสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นในปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562):
 บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แหง):
 2559 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตน และกาซธรรมชาติ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษทั จดทะเบียน (8 แหง):
 พ.ย. 2561 – ปจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด
 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท Sakari Resources จํากัด
 2559 – ปจจุบัน ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.)
 2559 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานสงเสริมการคาการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 2558 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
 2558 – ปจจุบัน กรรมการอํานวยการ สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สนจ.)
(พ.ศ. 2558-2560)
 2558 – ปจจุบัน คณะอนุกรรมการ ดานการเงินและรูปแบบการลงทุนรถไฟไทย-จีน
ภายใตการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย (คบร.)
 2556 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
 กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท:
 พ.ย. 2561 – ปจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การใหบริการทาเทียบเรือเพื่อรับหรือขนสง LNG โดยเปนบริษัทยอยของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ ปตท.สผ.
 2559 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตน และกาซธรรมชาติ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันและ
กาซธรรมชาติ และเปนผูถือหุนใหญ รวมทั้งเปนลูกคาของ ปตท.สผ.
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ประสบการณทํางานในชวง 5 ป ที่ผานมา:
 มิ.ย. – ต.ค. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด
 2559 – 2560
ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด
 2557 – 2560
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรระยอง
(VISTEC) และมูลนิธิโรงเรียนกําเนิดวิทย (KVIS)
 ม.ค. – ก.ย. 2559 กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
 2558 – 2559
กรรมการ คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
 2558 – 2559
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 2557 – 2559
ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 2557 – 2558
กรรมการ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
 2557 – 2558
กรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล เทรดดิ้ง จํากัด
 2555 – 2558
กรรมการ บริษัท สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด
การฝกอบรม:
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุนที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 7/2017 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนที่ 20
สถาบันพระปกเกลา
 Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Thailand CG Forum: Governance as a Driving Force for Business Sustainability
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุนที่ 2
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) 5/2015 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
 Advanced Management Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
 Advanced Management Program 184, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุนที่ 16 สํานักงานศาลยุติธรรม
 หลักสูตรความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุนที่ 2 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 8/2544 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 38/2555 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 TLCA Executive Development Program รุนที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ. 2556) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
เกียรติประวัติที่ไดรับ: สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562): ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: ไมมี
คุณสมบัติตองหาม
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท.สผ. ในรอบปที่ผานมา
การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา โดย:
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
มี*
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไมมี
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทํา
ไมมี
หนาที่ไดอยางเปนอิสระ
* ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขัน้ ตน และกาซธรรมชาติ ของ ปตท. ซึ่งเปน
บริษัทใหญของ ปตท.สผ. และดํารงตําแหนงประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท.

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท.สผ.:
ครั้งที่ 1
23 กุมภาพันธ 2558 – 28 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 2
28 มีนาคม 2559 - 29 มีนาคม 2562
จํานวนการเขารวมประชุม (ป 2559 – 2561):
การประชุม
2561
1. คณะกรรมการ*
17/18 (94.44%)
2. การประชุมผูถือหุน*
1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** 13/15 (86.67%)
4. คณะกรรมการโดยไมมีฝายจัดการ
1/1 (100%)

2560
15/16 (93.75%)
1/1 (100%)
11/13 (84.62%)
2/2 (100%)

1 ป 1 เดือน
3 ป

2559
15/16 (93.75%)
1/1 (100%)
12/14 (85.71%)
3/3 (100%)

* ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
** ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
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วิสัยทัศนในการบริหารกิจการและวิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช
ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:
 วิสัยทัศนในการบริหารกิจการ:
 กําหนดนโยบายและผลักดันการดําเนินธุรกิจ ปตท.สผ. ใหเปนองคกรชั้นนําในระดับโลก
และเปนที่ภาคภูมิใจของคนไทย โดยการพัฒนาประสิทธิภาพ นวัตกรรม และ ขีดความสามารถ
บุคลากรในการสํารวจและผลิตปโตรเลียม มุงเนนการเพิ่มปริมาณสํารองโดยขยายการ
ลงทุนทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศและการ
เติบโตอยางยั่งยืนขององคกร นอกจากนี้ ผลักดันใหองคกรเกิด การปรับตัวเปลี่ยนแปลง
รวมถึงแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหมๆ (New S-Curve) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่มีตอธุรกิจ (Business Disruption) ทั้งนี้ โครงการที่ลงทุนใหมตองเขากับแผน
กลยุ ท ธขององค กรและบริหารจัดการเงินลงทุนที่มีใหได ผลตอบแทนที่ดีอยางตอเนื่อง
ควบคูกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีสํานึกรับผิดชอบตอสังคม


วิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารกิจการ:
 การกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความสําคัญตอองคกรเพราะแสดงใหเห็นถึงการมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอ
ผูมีสวนไดเสีย รวมถึงผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และนําไปสูความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลคา
ใหกับผูถือหุนในระยะยาวจึงกลาวไดวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนเครื่องมือเพื่อเพิ่ม
มูลคาและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท
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5. นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม
กรรมการ
อายุ: 64 ป
การศึกษา:
 ปริญญาโท M.Sc. (Business Administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นในปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562):
 บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แหง):
 ต.ค. 2561 – ปจจุบนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (3 แหง):
 2561 – ปจจุบัน
กรรมการ และประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการดานการเงิน
และการบัญชี การรถไฟแหงประเทศไทย
 2561 – ปจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส จํากัด
 2560 – ปจจุบัน
คณะที่ปรึกษาดานการระดมทุนและการกํากับบริษัทจดทะเบียน
แตงตั้งโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
 กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมมี
ประสบการณทํางานในชวง 5 ป ที่ผานมา:
 2559 - 2561
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการปรับปรุงเงิน
และงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.)
 2554 – 2558
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานการเงินและการบัญชี
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
 2549 – 2554
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงินองคกร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
การฝกอบรม:
 หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT 6/2018) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL 13/2018)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 11/2018) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 36/2015) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรภูมิพลังแผนดิน สําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 3 โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs (AACP 7/2012) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Senior Executive Program no.77 (SEP 77) สถาบัน London Business School (LBS)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP 113/2009) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 75/2008) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุนที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

เกียรติประวัติที่ไดรับ: สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562): 10,000 หุน (0.00025%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร: ไมมี
คุณสมบัติตองหาม
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท.สผ. ในรอบปที่ผานมา
การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา โดย:
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
มี*
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไมมี
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทํา
ไมมี
หนาที่ไดอยางเปนอิสระ
* ม.ค. 2559 – ม.ค. 2561 ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ของ ปตท.สผ.

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท.สผ.:
ครั้งที่ 1
1 กุมภาพันธ 2561 – 29 มีนาคม 2562

1 ป 1 เดือน
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จํานวนการเขารวมประชุม (ป 2559 – 2561):
การประชุม
2561
1. คณะกรรมการ*
16/16 (100%)
2. การประชุมผูถือหุน*
1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** 12/13 (92.31%)
4. คณะกรรมการโดยไมมีฝายจัดการ
1/1 (100%)

2560
-

2559
-

* เขารับตําแหนงกรรมการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
** ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561

วิสัยทัศนในการบริหารกิจการและวิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช
ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:
 วิสัยทัศนในการบริหารกิจการ:
 ภายใตสถานการณราคาน้ํามันตกต่ําและมีความผันผวนมาก จะกํากับดูแลให ปตท.สผ.
เปนบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมชั้นนําในเอเซียที่มีตนทุนต่ํา สามารถแขงขันได โดยมี
ความคลองตัว และความพรอมในการปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อความยั่งยืน ดวยการนําระบบ
Digital Technology มาใชทั่วทั้งองคกร รวมถึงการสนับสนุนใหมีการตอยอดธุรกิจ เชน
ธุรกิจไฟฟาและธุรกิจตอเนื่องอื่นๆ ในที่ที่มีความไดเปรียบในการแขงขัน โดยเฉพาะใน
ประเทศกลุม CLMV


วิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารกิจการ:
 กําหนดโครงสรางองคกรและหลักเกณฑการปฏิบัติงานใหชัดเจน มี Check and Balance
โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
 สนั บ สนุ น วั ฒ นธรรมการสร า งคนเก ง และคนดี ที่ มี ก ารทํ า งานอย า งมื อ อาชี พ โปร ง ใส
ยุติธรรม ซื่อสัตย ตรวจสอบได และปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายตางๆ

