บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.

แบบ 69-1

การจัดการ ณ 31 พฤษภาคม 2549

9.1 โครงสรางการจัดการองคกร
ผูตรวจสอบบัญชี

ผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

บริหารจัดการผาน
คณะกรรมการ 11 คณะ

กรรมการผูจัดการใหญ
(กผญ.)
ผูชวยกรรมการผูจ ัดการใหญ
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

ผูชวยกรรมการผูจ ัดการใหญ
สํานักตรวจสอบ

ผูชวยกรรมการผูจ ัดการใหญ
การคาระหวางประเทศ

ผูจัดการฝาย
สํานักกรรมการผูจ ัดการใหญ

ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ
รอง กผญ.
กลยุทธและ
พัฒนาองคกร

รอง กผญ.
การเงินและ
บัญชีองคกร

รอง กผญ.
บริหารองคกร

1. ผูชวย กผญ.
1. ผูชวย กผญ.
1. ผูชวย กผญ.
ทรัพยากร
แผนและ
การเงินองคกร
บุคคลองคกร
กลยุทธองคกร
2. ผูชวย กผญ.
2. ผูชวย กผญ.
สํานักกฎหมาย
พัฒนาธุรกิจองคกร
3. ผูชวย กผญ.
ศูนยบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

* รอง กผญ. = รองกรรมการผูจัดการใหญ
** ผูชวย กผญ. = ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

รอง กผญ.
กลุมธุรกิจ
สํารวจ ผลิต และ
กาซธรรมชาติ

รอง กผญ.
กลุมธุรกิจ
น้ํามัน

1. ผูชวย กผญ.
วางแผน
2. ผูชวย กผญ.
บริหารโครงการ
3. ผูชวย กผญ.
จัดหาและตลาด
กาซธรรมชาติ
4. ผูชวย กผญ.
ระบบทอสง
กาซธรรมชาติ
5. ผูชวย กผญ.
แยกกาซ
ธรรมชาติ
6. ผูชวย กผญ.
กาซธรรมชาติ
สําหรับยานยนต

1. ผูชวย กผญ.
วางแผน

สวนที่ 2 หนาที่ 20

2.
3.
4.
5.
6.

รอง กผญ.
กลุมธุรกิจปโตร
เคมีและการกลั่น

1. ผูชวย กผญ.
พัฒนาธุรกิจและ
บริหารโครงการ
ผูชวย กผญ.
2.
ผู
ชวย กผญ.
บัญชีและการเงิน
แผนและบริ
หาร
ผูชวย กผญ.
บริ
ษ
ท
ั
ในเครื
อ
การตลาดขายปลีก
ผูชวย กผญ.
การตลาดพาณิชย
และตางประเทศ
ผูชวย กผญ.
ปฏิบัตกิ ารคลัง
ผูชวย กผญ.
จัดหาและจัดสง
ปโตรเลียม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการ ปตท. และมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จํานวน 4
คณะ ชวยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูบริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการ
ผานคณะกรรมการจัดการ 11 คณะ ดังมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

9.2 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของ ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 26 เมษายน 2549
มีจํานวน 15 ทาน ประกอบดวย
• กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 14 ทาน
(และเปนกรรมการที่เปนอิสระ 10 ทาน ซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ)
• กรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน
รายชื่อคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดวย
ลําดับ

รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

วันที่ไดรับแตงตั้ง

1.

นายเชิดพงษ สิริวิชช

ประธานกรรมการ

9 เม.ย. 47

2.

นายศุภรัตน ควัฒนกุล

กรรมการ

12 เม.ย. 48

3.

นายสมชาย วงศสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

12 เม.ย. 48

4.

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช

กรรมการอิสระ

9 เม.ย. 47

5.

นายพัฒเดช ธรรมจรีย

กรรมการอิสระ

12 เม.ย. 48

6.

พล.อ. สมทัต อัตตะนันท

กรรมการอิสระ

11 เม.ย. 49 1

7.

หมอมหลวงปาณสาร หัสดินทร

กรรมการอิสระ

11 เม.ย. 49 2

8.

นายอําพน กิตติอําพน

กรรมการอิสระ

12 เม.ย. 48

9.

นายโอฬาร ไชยประวัติ

กรรมการอิสระ

11 เม.ย. 49 3

10.

นายประพันธ นัยโกวิท

กรรมการอิสระ

11.

นางพรรณี สถาวโรดม

กรรมการ

11 เม.ย. 49 3
28 ก.ค. 48

12.

นายเมตตา บันเทิงสุข

กรรมการ

9 เม.ย. 47

13.

นายพิษณุ สุนทรารักษ

กรรมการอิสระ

9 เม.ย. 47

14.

นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช

12 เม.ย. 48

15.

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

กรรมการอิสระ
กรรมการและเลขานุการ
(กรรมการผูจัดการใหญ)

(แทนนายวิสุทธิ์ ศรีสพุ รรณ)

11 เม.ย. 49 3

หมายเหตุ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 49 มีมติแตงตั้งกรรมการดังนี้
1 พล.อ.สมทัต อัตตะนันท ดํารงตําแหนงแทน พล.อ.ชัยศึก เกตุทัต ซึ่งครบวาระ
2. หมอมหลวงปาณสาร หัสดินทร ดํารงตําแหนงแทน นายพละ สุขเวช ซึ่ง ลาออกเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2548
เนื่องจากอายุครบ 65 ปบริบูรณ
3. นายโอฬาร ไชยประวัติ นายประพันธ นัยโกวิท และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ ดํารงตําแหนงกรรมการ
ตออีกวาระหนึ่ง

สวนที่ 2 หนาที่ 21

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. โดยการนําเสนอของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดนิยามความเปน
อิสระของกรรมการ ปตท. ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้
• ถือหุนไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท. บริษัทในเครือ บริษัทรวมทุน หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นัยรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย)
• ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา รวมถึงที่
ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาดานอื่นๆ หรือเปนผูมีอํานาจควบคุม ปตท. บริษัทในเครือ
บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีผลประโยชน หรือสวนไดสวนเสียในลักษณะ
ดังกลาวมาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน เปนลูกคา คูคา เจาหนี้/ลูกหนี้การคา เจาหนี้/ลูกหนี้เงินกู เปนตน รวมทั้งไมมี
ผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของ ปตท.
บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ

• ไมเปนญาติสนิทหรือมีความสัมพันธอื่นที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระกับ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของ ปตท.
บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง รวมทั้งไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อ
รักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ
รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ปตท. ในป 2548 จนถึง วันที่ 31 พ.ค. 2549 ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายชื่อกรรมการ

จํานวนหุน (หุน)

31 ธ.ค.2547 31 พ.ค. 2549
นายเชิดพงษ สิริวิชช
นายศุภรัตน ควัฒนกุล
2,000
นายสมชาย วงศสวัสดิ์
นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
10,000
10,000
นายพัฒเดช ธรรมจรีย
พล.อ. สันทัต อัตตะนันท
ม.ล.ปาณสาร หัสดินทร
นายอําพน กิตติอําพน
นายโอฬาร ไชยประวัติ
นายประพันธ นัยโกวิท
นางพรรณี สถาวโรดม
4,000
นายเมตตา บันเทิงสุข
นายพิษณุ สุนทรารักษ
นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 345,820
325,820

จํานวนหุน
เพิ่ม(ลด) ระหวางป
(หุน)
(20,000)

กรรมการครบวาระและลาออกระหวางป
สวนที่ 2 หนาที่ 22

หมายเหตุ
รับตําแหนงเมื่อ 12 เม.ย. 2548

รับตําแหนงเมื่อ 12 เม.ย. 2548
รับตําแหนงเมื่อ 11 เม.ย. 2549
รับตําแหนงเมื่อ 11 เม.ย. 2549
รับตําแหนงเมื่อ 12 เม.ย. 2548
ดํารงตําแหนงตออีกวาระเมื่อ 11 เม.ย. 49
ดํารงตําแหนงตออีกวาระเมื่อ 11 เม.ย. 49
รับตําแหนงเมื่อ 28 ก.ค. 2548 (แทนนายวิสุทธิ์)

รับตําแหนงเมื่อ 12 เม.ย. 2548
ดํารงตําแหนงตออีกวาระเมื่อ 11 เม.ย. 49
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380,000

380,000

จํานวนหุน
เพิ่ม(ลด)ระหวางป
(หุน)
-

2,600

2,600

-

ครบวาระเมื่อวันที่ 12 เม.ย.48

นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต

-

-

-

ครบวาระเมื่อวันที่ 12 เม.ย.48

4.

นายสันทัด สมชีวิตา

-

-

-

ครบวาระเมื่อวันที่ 12 เม.ย.48

5.

นายวิสุทธิ์ ศรีสพุ รรณ

-

-

-

ลาออกเมื่อ 31 พ.ค. 2548

6.

นายพละ สุขเวช

-

-

-

ลาออกเมื่อ 22 ก.ย. 2548

7.

พล.อ.ชัยศึก เกตุทัต

-

-

-

ครบวาระเมื่อวันที่ 11 เม.ย.49

ลํา
ดับ

รายชื่อกรรมการ

1.

นายมนู เลียวไพโรจน

2.

พล.ต.อ.สันต ศรุตานนท

3.

จํานวนหุน (หุน)
31 ธ.ค.2547 31 พ.ค. 2549

หมายเหตุ
ครบวาระเมื่อวันที่ 12 เม.ย.48

บริษัทไดกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท ประกอบดวย (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ กรรมการ
ผูจัดการใหญ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ (2) กรรมการอื่นสองทาน ลงลายมือชื่อร วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท และกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว ดังนี้
อํานาจของคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับและ
มติของที่ประชุมผูถือหุน
• คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และจะแตงตั้งรองประธาน
กรรมการก็ได ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• คณะกรรมการบริ ษั ท มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง กรรมการคนหนึ่ ง เป น กรรมการผู จั ด การใหญ แ ละเลขานุ ก าร
คณะกรรมการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน
• กําหนดวิสัยทัศน ทิศทางและกลยุทธของบริษัท
• ใหความเห็นชอบกลยุทธและนโยบายที่สําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค เปาหมายทางการเงินและแผนงาน
บริษัท รวมทั้งติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนด
• จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลใหมีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
• กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุม และดูแลใหผูบริหารมีระบบ หรือกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
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• ดูแลใหมีระบบหรือกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
• ทํา การประเมิ น ผลงานของกรรมการผูจั ดการใหญ และกํ าหนดคา ตอบแทน ใหส อดคล อ งกั บ ผลการ
ดําเนินงาน
• ดูแลใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทอยางเหมาะสม
• ใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง
• เปนผูนําและเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานที่ดี
การแตงตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท
1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยมีจํานวนไมนอยกวาหาคน และไมเกินสิบหาคน และ
มีกรรมการที่เปนอิสระไมนอยกวา 3 คน ซึ่งกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่นิ ที่อยูในราช
อาณาจักร และกรรมการบริษัทอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานบัญชีและการเงิน โดยกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายและขอบังคับกําหนด
อนึ่ง ในป 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดสัดสวนกรรมการที่เปนอิสระเพิ่มเปนไม
นอยกวากึ่งหนึ่ง และถือปฏิบัติตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเปนผูคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
(4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมนั้นเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระหนึ่งในสามเปนอัตรา ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหกรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนในปที่สาม
และปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท
5. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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สําหรับอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญ กําหนดไวดังนี้
• ตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท กรรมการผู จั ด การใหญ มี อํ า นาจและหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารบริ ษั ท ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และจะต อ งบริ ห ารบริ ษั ท ตามแผนงานหรื อ งบประมาณที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการอยางเครงครัด ซื่อสัตย สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน
อยางดีที่สุด อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญใหรวมถึงเรื่องหรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้ดวย
• ดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท
• บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจาง
ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด แตถาเปนพนักงาน
ระดับฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน
• ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ตอ
คณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ และมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามแผนและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ดังกลาวตอคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน
• ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
อนึ่ง ไดมีการกําหนดการมอบอํานาจโดยคณะกรรมการบริษัทไว ดังนี้
คณะกรรมการ ปตท.ไดมอบอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทใหกรรมการผูจัดการใหญ โดยมีหลักการและ
ขอบเขตอํานาจ ดังตอไปนี้
• เปนผูมีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด
คําสั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ
• เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชา ติดตอ สั่งการ ดําเนินการ ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรม สัญญา
เอกสารคําสั่งหนังสือแจงหรือหนังสือใดๆ ที่ใชติดตอกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น
ตลอดจนใหมีอํานาจกระทําการใดๆที่จําเปนและสมควร เพื่อใหการดําเนินการขางตนสําเร็จลุลวงไป
• เป น ผู มี อํ า นาจในการบั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานและลู ก จ า งทุ ก ตํ า แหน ง รวมถึ ง การบรรจุ แต ง ตั้ ง
ถอดถอน เลื่อนลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหออกจากตําแหนงตามระเบียบ
ขอกําหนดหรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทกําหนด แตถาเปนพนักงานหรือลูกจางชั้นที่ปรึกษา ผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทกอน และใหมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง และออกระเบียบวาดวย
การปฏิบัติงานของบริษัท โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด
• ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการ
มอบอํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบ
อํานาจฉบับนี้ และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ
บริษัทกําหนดไว
ทั้งนี้ การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการใหญดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําได หากกรรมการผูจัดการใหญ
มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆกับบริษัทในการใชอํานาจดังกลาว
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9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ ปตท. ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแตงตั้งจาก
กรรมการ ปตท. ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีจํานวนอยางนอยสามคน และอยางนอย
หนึ่งคน ตองมีความรูดานบัญชีและการเงิน ปจจุบันประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ทุกทานเปนกรรมการที่เปนอิสระ ดังรายชื่อ
ตอไปนี้
ชื่อ-นามสกุล
1.นายโอฬาร ไชยประวัติ
2.นายประพันธ นัยโกวิท
3.นายพัฒเดช ธรรมจรีย
4.นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่เปนอิสระและมีความรูดานบัญชีการเงิน
กรรมการที่เปนอิสระ
กรรมการที่เปนอิสระและมีความ รูดานบัญชีการเงิน
กรรมการที่เปนอิสระและมีความ รูดานบัญชีการเงิน

โดยมีนายตระกูล ฉัตรดรงค ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สํานักตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
• สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
• สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
• พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
• พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
• จัดทํารายการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
• ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท
กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางสม่ําเสมอเปนประจําเดือนละครั้ง และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งจะมีการประชุมรวมกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและฝายบัญชี ในการสอบทาน งบการเงินทุกไตรมาส

9.4 คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน
ซึ่งปจจุบันประกอบดวย กรรมการดังรายชื่อตอไปนี้
ชื่อ-นามสกุล
1.นายศุภรัตน ควัฒนกุล
2.นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
3.นายอําพน กิตติอําพน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
• ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการใหมหรือสรรหากรรมการผูจัดการใหญ
• กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจัดการใหญเพื่อใหเกิดความโปรงใส
ทั้งนี้ ไดกําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหากําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาทดแทน เพื่อใหมีองคประกอบและ
คุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ และกําหนดวิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติ
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการ ปตท. พรอม
เหตุผล ประกอบและนําเสนอตอคณะกรรมการ ปตท.
3. คณะกรรมการ ปตท.พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา นําเสนอเพื่อ
เสนอรายชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โดยในป 2548 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุม 2 ครั้ง ในป 2549 มีการประชุมฯ 1 ครั้ง และมีการรายงานตอ
คณะกรรมการ ปตท.

9.5 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ประกอบดวย
กรรมการ 3 ทาน ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการดังรายชื่อตอไปนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1. นายสมชาย วงศสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ

2. นายพิษณุ สุนทรารักษ

กรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ

3. นางพรรณี สถาวโรดม

กรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
• ทําหนาที่พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ
• กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ
ที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล และนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โดยในป 2548 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้ง ในป 2549 มีการประชุมฯ 1 ครั้ง และมี
รายงานตอคณะกรรมการ ปตท.
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9.6 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ประกอบดวย
กรรมการที่เปนอิสระ 3 ทาน ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการ ดังรายชื่อตอไปนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1. นายประพันธ นัยโกวิท

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ

2. พล.อ.สมทัต อัตตะนันท

กรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ

3.นายพิษณุ สุนทรารักษ

กรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ

โดยมีผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญ / เลขานุการบริษัททําหนาที่เลขานุการ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตอคณะกรรมการบริษัท
• ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝายจัดการ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ
และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท
• มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยในป 2548 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุม 3 ครั้ง และมีรายงานตอคณะกรรมการ ปตท.

9.7 การบริหารจัดการ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการของ ปตท. เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ ปตท.
ซึ่งปจจุบันประกอบดวยสมาชิก 7 ทาน ดังนี้
ชื่อตําแหนง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตําแหนง

กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการ
รองกรรมการผูจัดการใหญ บริหารองคกร
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการใหญ การเงินและบัญชีองคกร
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจน้ํามัน
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธและพัฒนาองคกร
กรรมการและเลขานุการ
โดยมีผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญ / เลขานุการบริษัท เปนผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดการฯ มีกําหนดการประชุมสัปดาหละ 1 ครั้ง ซึ่งในป 2548 มีการประชุมรวม 36 ครั้ง และในป 2549
มีการประชุม 16 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการ ปตท.
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
• ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรรมการผูจัดการใหญ ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญตอกลยุทธ
องคกรและทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรใหกับ ปตท.และ
บริษัทที่ ปตท.ถือหุน รวมทั้งสรางระบบการทํางานของบริษัทที่ ปตท.ถือหุน ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
• จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของผลการตั ด สิ น ใจของคณะกรรมการ ปตท. เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารดํ า เนิ น การอย า งมี
ประสิทธิผล
• กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมกอนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท.
• จัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินใหกับ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุน
• หาขอยุติรวมในประเด็นสําคัญของบริษัทที่ ปตท.ถือหุนกอนการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ที่ ปตท.ถือหุน
• กําหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบขอมูล รวมทั้งโครงสรางองคกรใน ปตท.
และบริษัทที่ ปตท.ถือหุน
• กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นอกจากนี้ ปตท.ยังไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่องอีก 10 คณะ เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณา
และจัดการในเรื่องตางๆภายในบริษัทใหเปนไปดวยความถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอ ปตท.
ดังตอไปนี้
• คณะกรรมการจัดการของกลุมธุรกิจน้ํามัน
• คณะกรรมการจัดการของกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ
• คณะกรรมการจัดการของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น
• คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ
• คณะกรรมการการเงินและบัญชีองคกร
• คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล
• คณะกรรมการสินเชื่อของ ปตท.
• คณะกรรมการจัดหาปโตรเลียม
• คณะกรรมการจัดการสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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9.8 รายชื่อผูบ ริหาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549
(ประวัติผูบริหารและรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน ดังปรากฏในเอกสารแนบ)
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1.

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

กรรมการผูจัดการใหญ

2.

นายอนนต สิริแสงทักษิณ

รองกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธและพัฒนาองคกร

3.

นายพิชัย ชุณหวชิร

รองกรรมการผูจัดการใหญ การเงินและบัญชีองคกร

4.

นายทรงวุฒิ ชินวัตร

รองกรรมการผูจัดการใหญ บริหารองคกร

5.

นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย

รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ

6.

นายชัยวัฒน ชูฤทธิ์

รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจน้ํามัน

7.

นายปรัชญา ภิญญาวัธน

รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น

8.

นายวิโรจน มาวิจักขณ

9.
10.
11.

รองกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง กรรมการอํานวยการ
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549)
รองกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ
นายอดิเทพ พิศาลบุตร
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (ตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2548)
นายเพิ่มศักดิ์ ชีวาวัฒนานนท รองกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท อะโรเมติกส จํากัด (มหาชน) (ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2549)
รองกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ
นายมารุต มฤคทัต
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2549)

12.

นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม

รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ การเงินองคกร (ตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2548)

13.

นางปริศนา ประหารขาศึก

ผูจัดการฝายบัญชี

หมายเหตุ 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร และนายปติ ยิ้มประเสริฐ เกษียณอายุ วันที่ 30 กันยายน 2548
2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ไปดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2548

สวนที่ 2 หนาที่ 30

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

การถือหลักทรัพยของผูบริหาร
ลําดับ

ชื่อ -นามสกุล

จํานวนหุน (หุน)

จํานวนหุน จํานวนใบสําคัญแสดง
เพิ่ม (ลด)
สิทธิที่จะซื้อหุน
31 ธ.ค.2547 31 พ.ค. 2549
ระหวางป(หุน)
(Warrant)
345,820
325,820
(20,000)
243,000

หมายเหตุ

1.

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

2.

นายอนนต สิริแสงทักษิณ

95,030

70,030

(25,000)

79,800

3.

นายพิชัย ชุณหวชิร

33,080

-

(33,080)

88,000

4.

นายทรงวุฒิ ชินวัตร

16,876

16,876

-

61,000

5.

นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย

124,630

124,630

-

88,300

6.

นายชัยวัฒน ชูฤทธิ์

-

68,000

-

62,100

7.

นายปรัชญา ภิญญาวัธน

101,980

101,980

-

88,300

8.

นายวิโรจน มาวิจักขณ

101,980

101,980

-

87,800

9.

นายอดิเทพ พิศาลบุตร

78,809

28,809

(50,000)

65,900

แตงตั้งเมื่อ 1 เม.ย. 48

แตงตั้งเมื่อ 1 พ.ย. 48

10.

นายเพิ่มศักดิ์ ชีวาวัฒนานนท

-

59,564

-

64,000

แตงตั้งเมื่อ 1 มี.ค. 49

11.

นายมารุต มฤคทัต

-

-

-

67,200

แตงตั้งเมื่อ 1 มี.ค. 49

12.

นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม

-

5,132

-

34,000

แตงตั้งเมื่อ 7 ธ.ค. 48

13.

นางปริศนา ประหารขาศึก

29,363

29,363

-

35,100

ขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท มีดังนี้
ไมปรากฏวามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมาเกี่ยวกับ
1) การถูกพิพากษาวากระทําผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดในทํานองเดียวกัน
2) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพยและ
3) การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท หรือหางหุนสวนที่ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือ
ถูกพิทักษทรัพย

สวนที่ 2 หนาที่ 31

