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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.
-----------------------คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ว ย กรรมการอย่ า งน้อ ย 3 คน แต่ไ ม่ เ กิ น 5 คน โดยเป็ น
กรรมการอิ ส ระทั้ง คณะ ซึ่ง ปั จ จุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ว ย กรรมการอิ ส ระ 4 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1.

จัดทาระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของ ปตท.สผ. โดยต้องได้รบั การอนุมัติจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้

2.

สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถื อ และเพียงพอ โดยมีผูส้ อบบัญชี
เข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส

3.

สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงาน รวมทัง้ ข้อกาหนดอื่นของ ปตท.สผ.

4.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทัง้ พิจารณารายการที่มีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั งิ านของ ปตท.สผ.

5.

สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง
และกระบวนการกากับดูแลที่ดี

6.

กากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้ ให้มี
ความเป็ นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบตั งิ านในหน้าที่

7.

ประเมินผลการดาเนินงาน ปั ญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ งเสนอแนะ
แนวทางการพัฒ นาระบบการตรวจสอบภายในและศัก ยภาพของผู้ต รวจสอบภายในของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ ต่อคณะกรรมการ

8.

พิ จ ารณา คัด เลื อ ก เสนอแต่ง ตั้ง ถอดถอนผู้ส อบบัญ ชี ข อง ปตท.สผ. และพิ จ ารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการ และเปิ ดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในรายงาน
ประจาปี ของ ปตท.สผ. รวมทัง้ ประชุมหารือร่วมกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผูส้ อบบัญชี
ที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ
หนึ่งครัง้ ในเรื่องที่เกี่ ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ น
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9.

พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบในการแต่ง ตั้ง โยกย้า ย ถอดถอน เลื่ อ นขั้น เลื่ อ นต าแหน่ง และ
ประเมิ น ผลงานของหัว หน้า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ป ระธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร
เสนอความเห็ นประกอบการพิ จารณาด้วย รวมทั้งแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็ จจริ ง
(Investigation Committee) เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ.
ในกรณี ท่ี หัว หน้า หน่ว ยงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. เป็ น ผู้ถูก ร้อ งเรี ย นเกี่ ย วกับ การ
ประพฤติผิดตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมทางธุรกิจ

10. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง (Risk based audit plan) ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
11. พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบข้อ เสนองบประมาณ โครงสร้า งและอัต ราก าลัง ของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนาเสนอต่อคณะกรรมการ
12. อนุมตั กิ ฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
13. อนุ มั ติ ห นั ง สื อ รั บ รองความเป็ นอิ ส ระของหั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน กรณี ท่ี
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องลงปฏิบตั งิ านตรวจสอบนัน้ ๆ เอง
14. พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และผลการ
ตรวจสอบจากการร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่าง ๆ (Special audit request)
15. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของ ปตท.สผ.
เพื่อชีแ้ จงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดว้ ย
16. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมิ นตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่อ ต้า น
การคอร์รปั ชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
17. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
18. รายงานผลการด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิน้ สุดในแต่ละไตรมาส
ยกเว้นรายงานผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ส่ี ให้จดั ทาเป็ นรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
พร้อ มทั้ง ส่ ง รายงานดัง กล่ า วให้ก ระทรวงเจ้า สัง กัด ของบริ ษั ท ใหญ่ และกระทรวงการคลัง
เพื่ อ ทราบภายในเก้า สิ บ วัน นับ แต่วัน สิ น้ ปี บัญ ชี ก ารเงิ น ของบริ ษั ท โดยเปิ ด เผยรายงานผล
การดาเนินงานประจาปี ไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทด้วย
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คณะกรรมการบรรษั ทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดย
กรรมการส่วนใหญ่ตอ้ งเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งปั จจุบนั คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

กาหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development - SD) ของบริษัท โดยครอบคลุม ทั้ง ด้านการพัฒ นาสู่องค์กรแห่ง ความเป็ นเลิ ศ
(High Performance Organization - HPO) การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และ
การก ากั บ การปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance GRC) และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผมู้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย (Stakeholder Value Creation SVC) รวมถึงการสื่อสารเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ให้คาแนะนาและส่งเสริมให้การดาเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และทัดเทียมกับบริษัทชัน้ นา ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ปฏิบตั ติ นตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเมินและทบทวนเป้าหมายนโยบาย และแผนการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสภาวะ
การดาเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบตั ิท่ีดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ
ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของผูถ้ ือหุน้ และการตอบกลับผูถ้ ื อหุน้
ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลและมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริษัทและผูม้ ีสว่ นได้เสีย พร้อมทัง้ รายงานความก้าวหน้าของ
การดาเนินการต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็ นระยะ
กาหนดนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ ดีและจริยธรรมธุรกิจ และนาเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ พร้อมทัง้ ให้คาแนะนาและส่งเสริมให้มีการปฏิบตั ิในทุกระดับ และทบทวนให้
นโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบตั ิท่ีดีในระดับสากลเป็ น
ประจาทุกปี ตลอดจนดูแลให้มีการประเมินผลและรายงานการปฏิ บตั ิตามนโยบายด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่าเสมอ
ดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการพัฒ นาอย่างยั่ง ยื นของบริษัทต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในรายงาน
ประจาปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจาปี ของบริษัท
พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี ้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
เปิ ดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ใน
รายงานประจาปี ของบริษัท
ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ประกอบด้ว ย กรรมการอย่างน้อ ย 3 คน โดย
กรรมการสรรหาส่วนใหญ่ตอ้ งเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบนั คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการ 6 คน
เป็ นกรรมการอิสระ 5 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1.

สรรหาบุคคลที่สมควรได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ เมื่อมีตาแหน่งว่างลง หรือที่ครบวาระ หรือเข้ารักษาการในกรณีตาแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ว่างลง และอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาตามขัน้ ตอน
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตัง้ หรือเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตัง้ แล้วแต่
กรณี โดยคานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ปตท.สผ. จานวนบริษัทที่บคุ คลนัน้ ดารงตาแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขดั แย้งกัน
(Conflict of Interest)

2.

พิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
แผนพัฒ นาผู้บริหารเพื่ อรองรับตาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มี ความเหมาะสม และ
เพื่ อให้ไ ด้ผู้บริหารที่มี ทักษะและคุณลักษณะที่ จาเป็ นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้
เป็ นไปตามเป้าหมาย

3.

พิจารณาคุณสมบัติ Skill Mix และจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผูท้ ่ีสมควรได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือผูร้ กั ษาการในตาแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ไว้เป็ นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีท่ีมีตาแหน่ง
กรรมการ หรื อ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้จัด การใหญ่ ว่ า งลง เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตัง้ ต่อไป

4.

พิ จ ารณา Board Performance Target แต่ ล ะปี ของคณะกรรมการ และ Performance
Agreement แต่ล ะปี ข องประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห ารและกรรมการผู้จัด การใหญ่ และเสนอให้
คณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้ง ก าหนดแบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติง านของประธานกรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

5.

พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธาน
กรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่ อ แต่ง ตัง้ เมื่ อมี ตาแหน่ง ว่างลง หรือเสนอปรับ ปรุ ง
กรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
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6.

พิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจให้เหมาะสม

7.

พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์หรือ วิธีการ
และโครงสร้างที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบตั งิ าน, ผลการดาเนินงาน
ของบริษัท, แนวปฏิบตั ิในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

8.

พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และพิจารณา
โครงสร้างเงิ นเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยการพิจ ารณาต้องมี หลักเกณฑ์หรือวิธีการ และ
โครงสร้างที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีคา่ ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ให้คานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ดว้ ย และ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

9.

ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีรายงาน
ผลการปฏิบตั งิ านเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี

10. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี ้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
11. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็ นกรรมการอิส ระ ซึ่ง ปั จ จุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 6 คน
เป็ นกรรมการอิสระ 4 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1.

กาหนดนโยบายและกรอบการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management
Framework) รวมถึงให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร

2.

พิ จ ารณาการก าหนดขอบเขตความเสี่ ย งที่ อ งค์ก รยอมรับ ได้ (Risk Appetite) ก่ อ นน าเสนอ
คณะกรรมการเพื่ ออนุมัติ และกาหนดเกณฑ์และขอบเขตของความเสี่ ยง (Risk Metrics and
Limits) พร้อมทัง้ ติดตามอย่างสม่าเสมอ

3.

กากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสาเร็จในระดับองค์กรตลอดจน
ระดับ โครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่ ง เน้น เพิ่ ม การให้ค วามส าคัญ
และคานึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปั จจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการใช้
ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

4.

พิจารณาความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางองค์กร (Corporate
Direction) ในธุรกิจที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุนในด้านสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
และธุรกิจอื่น ๆ โดยให้เสนอแนะวิธีปอ้ งกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ตาม ข้อ 2. พร้อมทัง้ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ

5.

สนับสนุนหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมินปัจจัยความ
เสี่ยงที่สาคัญ พร้อมทัง้ แนะนาประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับองค์กร เพื่อให้มี
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชัน้ นา เพื่อส่งเสริมให้
ปตท.สผ. สามารถบรรลุวัต ถุป ระสงค์ท างธุ ร กิ จ ได้ รวมทั้ง มอบหมายงานอัน เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง

6.

รายงานการก ากั บ ผลการประเมิ น ความเสี่ ย ง และการด าเนิ น งานเพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ
คณะกรรมการเพื่อทราบเป็ นประจาในกรณีท่ีมีเรื่องสาคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สดุ

7.

เปิ ดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท

8.

พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี ้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ

9.

ปฏิ บัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมายอัน เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ของ ปตท.สผ.
-----------------------

