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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ ปตท.สผ.
1.
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชยั
กรรมการอิสระ
อายุ : 65 ป
การศึกษา:

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) North Texas State University สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นในปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564)
 บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แหง):
 2558 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการธนาคาร/ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ
กํากับดูแลความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 2557 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และกรรมการ บจ. ในเครือ
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (3 แหง):
 2563 - ปจจุบัน กรรมการผูท รงคุณวุฒิดานการเงิน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 2563- ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ.อินฟนิธัส บาย กรุงไทย
 2541 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั วี. กรุป ฮอนดาคารส จํากัด และบริษัทในเครือ
 กิจการอื่นทีอ่ าจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมมี
ประสบการณทํางานในชวง 5 ป ที่ผา นมา:
 2561 – 2563
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
 2560 – 2562
ประธานกรรมการ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
 2554 - 2555
กรรมการ บริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
 2554 – 2555
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
การฝกอบรม:
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 59/2005 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 16/2007 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตรอบรมตางๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ ธนาคารซิตี้แบงก ในหลากหลายประเทศ
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สัดสวนการถือหุนในบริษทั (ขอมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564): ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบ ริหาร: ไมมี
คุณสมบัติตองหาม
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท.สผ. ในรอบปที่ผานมา
การมีสว นไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษทั ยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงใน
ปจจุบัน หรือในชวง 2 ปทผี่ านมา โดย: (คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อ)
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ไมมี
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไมมี
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มนี ัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่
ไมมี
ไดอยางเปนอิสระ
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท.สผ.:
ครั้งที่ 1
1 กุมภาพันธ 2564 – 8 เมษายน 2564

2 เดือน

กรรมการอิสระ : กุมภาพันธ 2564 – ปจจุบนั (2 เดือน) (จํานวนปเมื่อรวมกับวาระที่จะไดรับเลือกตั้งในครั้งนี้
คือ 3 ป 2 เดือน)
จํานวนการเขารวมประชุม (ป 2561 – 2563): ไมมี*
*

ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ปตท.สผ. มีผลวันที่ 1 และ 15 กุมภาพันธ 2564 ตามลําดับ

วิสัยทัศนในการบริหารกิจการและวิสยั ทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี มาใชใน
การบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:
 วิสัยทัศนในการบริหารกิจการ:
รั ก ษาความเปน ผูนํา ด า นพลัง งานของกลุม ปตท. และขยายเขา ไปใน ASEAN อยาง
จริงจัง โดยเฉพาะในพมา ลาว และกัมพูชา
- จริง จัง ในเรื่อ ง Sustainability ทั้ง นี้ การดํา รงอยูใ น DJSI ตอ งเปน ไปดว ยเนื้อ หาอยาง
แทจริง
- การลงทุนในแหลงปโตรเลียมจะตองรอบคอบมากขึ้น ดวยโลกตื่นตัวกับการลด Carbon
อย างจริ งจั ง ไม สนั บสนุ น E&P ที่ ไกลจากประเทศไทยมาก โดยจะเน นใน Region นี้ และ
Middle East ที่คุนเคย


วิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารกิจการ:
ปฏิบัติตามหลัก CG และ ESG อยางจริงจัง มิใชกระทําเพียงแคคําพูดเทานัน้
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2.
พลเรือเอก ธนะรัตน อุบล
กรรมการอิสระ
อายุ : 66 ป
การศึกษา:
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟา) The National Defense Academy of Japan
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นในปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564)
 บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมมี
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (1 แหง):
 2558 – ปจจุบัน
นายทหารนอกราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 กิจการอื่นทีอ่ าจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมมี
ประสบการณทํางานในชวง 5 ป ที่ผา นมา:
 เม.ย. – ก.ย. 2558 รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 เม.ย. – ก.ย. 2558 กรรมการ คณะกรรมการควบคุมและพัฒนาการอุตสาหกรรมทหาร
กรมการอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม
 เม.ย. – ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด
 2557 – มี.ค. 2558 ประธานกรรมการบริหาร โครงการเรือฟริเกต กองทัพเรือ
 2557 – มี.ค. 2558 เสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
 2557 – มี.ค. 2558 ประธานกรรมการ บริษทั อูก รุงเทพ จํากัด
การฝกอบรม:
 สัมมนา 22nd World Petroleum Congress (WPC), Istanbul, Turkey
 หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 4/2017 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) 1/2017 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Anti-Corruption: Leadership Role of the Board
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) 26/2016
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) 1/2016 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 1/2015 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 204/2015 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 9/2016
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร ผบ. กองกําลังผสมทางทะเลระดับนายพล มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรความมั่นคงสําหรับผูบริหารระดับสูง ณ APCSS มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ประเทศญี่ปุน) รุนที่ 45
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 51 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
เกียรติประวัติที่ไดรับ: เครื่องราชอิสริยาภรณ The Rising Sun, Gold and Silver Star
จากสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุน (10 พฤษภาคม 2559)
สัดสวนการถือหุนในบริษทั (ขอมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564): ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบ ริหาร: ไมมี
คุณสมบัติตองหาม
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท.สผ. ในรอบปที่ผานมา
การมีสว นไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษทั ยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงใน
ปจจุบัน หรือในชวง 2 ปทผี่ านมา โดย: (คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อ)
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ไมมี
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไมมี
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มนี ัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่
ไมมี
ไดอยางเปนอิสระ
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท.สผ.:
ครั้งที่ 1
1 กันยายน 2557 – 26 มีนาคม 2558
ครั้งที่ 2
26 มีนาคม 2558 – 2 เมษายน 2561
ครั้งที่ 3
2 เมษายน 2561 – 8 เมษายน 2564

7 เดือน
3 ป
3 ป
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กรรมการอิสระ : กันยายน 2557 – ปจจุบัน (6 ป 7 เดือน) (จํานวนปเมื่อรวมกับวาระที่จะไดรับเลือกตั้งในครั้งนี้
คือ 9 ป 7 เดื อน ทั้ ง นี้ กรรมการอิส ระจะมีว าระการดํา รงตํ า แหน ง ต อเนื่ อ งได ไม เ กิน 9 ป ตามที่ กํา หนดไวใ น
การกํากับดูแลกิจการที่ดแี ละจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ.)
จํานวนการเขารวมประชุม (ป 2561 – 2563):
การประชุม
2563
1. คณะกรรมการ*
17/18 (94.44%)
2. การประชุมผูถอื หุน*
1/1 (100%)
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
8/8 (100%)
คาตอบแทน**
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ
4/4 (100%)
พัฒนาอยางยัง่ ยืน**
5. คณะกรรมการอิสระ
4/4 (100%)
6. คณะกรรมการโดยไมมีฝา ยจัดการ
1/1 (100%)

2562
20/20 (100%)
1/1 (100%)
4/4 (100%)

2561
16/18 (88.89%)
1/1 (100%)
3/3 (100%)

5/5 (100%)

4/4 (100%)

4/4 (100%)
2/2 (100%)

4/4 (100%)
1/1 (100%)

*

ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการอิสระในการประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
ดํารงตําแหนงกรรมการกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
**
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลปรับชื่อเปนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563
**
ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เมื่อควบรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563
**

วิสัยทัศนในการบริหารกิจการและวิสยั ทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี มาใชใน
การบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:
 วิสัยทัศนในการบริหารกิจการ:
ปตท.สผ.ไดกํ า หนดวิ ส ั ย ทั ศ นมุ  ง สู  ก ารเปน Energy Partner of Choice เพื ่อ ขยาย
โอกาสในการดําเนินธุรกิจดานพลังงานและเทคโนโลยี มุงเนนการเติบโตอยางยั่งยืน การบรรลุ
วิสัยทัศนได ปตท.สผ.ตองเปนองคกรที่เกงและดี
- เกง มีความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ E&P ธุรกิจดานพลังงาน และเทคโนโลยี
- ดี มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอบังคับอยางเครงครัด สรางคุณคาใหผูมีสวนไดเสียและรับผิดชอบตอสังคม


วิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารกิจการ:
- ยึดมั่นในหลักการ CG&BE ของปตท.สผ. ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
- ตอ ตา นการทุจ ริต คอรร ัป ชัน ทุก รูป แบบ ทั ้ง ภายในองคก รและผู ม ีส ว นไดเ สีย
ยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อคนรุนหลัง
- การดําเนินโครงการตางๆ เปนไปตามกลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืนของ ปตท.สผ.
- 6 - / 3. นายปติพันธ ...

สิ่งที่สง มาดวย 4
หนา 6/15
3.
นายปติพันธ เทพปฏิมากรณ
กรรมการอิสระ
อายุ : 64 ป
การศึกษา:
 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นในปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564)
 บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมมี
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (2 แหง):
 2562 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ โรงเรียนกําเนิดวิทย (KVIS)
 2561 - ปจจุบัน ประธาน กรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
 2558 – ปจจุบัน
กรรมการสภา กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารงานบุคคล
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
 กิจการอื่นทีอ่ าจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมมี
ประสบการณทํางานในชวง 5 ป ที่ผา นมา:
 2560 – 2562
กรรมการ/ กรรมการทรัพยากรบุคคล/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง/
กรรมการกํากับและติดตามแผนยุทธศาสตร/ ประธานกรรมการกิจการ
สัมพันธ/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
 2557 – 2562
กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญเกีย่ วกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
 เม.ย – ต.ค. 2559 ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด
 2558 – 2559
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตน และกาซธรรมชาติ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 2557 – 2559
กรรมการ และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
บริษัท Sakari Resources จํากัด
 2555 – 2558
ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด
 2553 – 2558
ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
 2553 – 2558
รองกรรมการผูจัดการใหญ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง มาดวย 4
หนา 7/15
- 7 - / การฝกอบรม ...
การฝกอบรม:
 หลักสูตร Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 138/2010 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 4/2012)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 Strategic Human Resource Management, Harvard University, สหรัฐอเมริกา
 NIDA – Wharton Executive Leadership Program, The Wharton School,
University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตร Senior Executive Program (SEP), สถาบันบัฒฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุนที่ 3
สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
 PTT Executive Leadership Program, General Electrics, Crotonville, สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
สัดสวนการถือหุนในบริษทั (ขอมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564): ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบ ริหาร: ไมมี
คุณสมบัตติ องหาม
1.
ไมมีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกีย่ วกับทรัพยซงึ่ ไดกระทําโดยทุจริต
2.
ไมมีประวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท.สผ. ในรอบปที่ผา นมา
การมีสว นไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษทั ยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงใน
ปจจุบัน หรือในชวง 2 ปทผี่ านมา โดย: (คุณสมบัติเพิม่ เติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อ)
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ไมมี
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไมมี
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มนี ัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่
ไมมี
ไดอยางเปนอิสระ

สิ่งที่สง มาดวย 4
หนา 8/15
- 8 - / วาระ ...
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท.สผ.:
ครั้งที่ 1
1 พฤศจิกายน 2558 – 2 เมษายน 2561
ครั้งที่ 2
2 เมษายน 2561 – 8 เมษายน 2564

2 ป 4 เดือน
3 ป

กรรมการอิสระ : มกราคม 2564 – ปจจุบัน (3 เดือน) (จํานวนปเมื่อรวมกับวาระที่จะไดรับเลือกตั้งในครั้งนี้
คือ 3 ป 3 เดือน)
จํานวนการเขารวมประชุม (ป 2561 – 2563):
การประชุม
2563
1. คณะกรรมการ*
18/18 (100%)
2. การประชุมผูถือหุน *
1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง**
15/15 (100%)
5/5 (100%)
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พัฒนาอยางยัง่ ยืน**
8/8 (100%)
5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน***
6. คณะกรรมการโดยไมมีฝา ยจัดการ
1/1 (100%)

2562
20/20 (100%)
1/1 (100%)
14/14 (100%)
5/5 (100%)

2561
18/18 (100%)
1/1 (100%)
15/15 (100%)
4/4 (100%)

1/1 (100%)

-

2/2 (100%)

1/1 (100%)

*

ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
**
ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
**
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลปรับชื่อเปนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563
***
ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และควบรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

วิสัยทัศนในการบริหารกิจการและวิสยั ทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี มาใชใน
การบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:
 วิสัยทัศนในการบริหารกิจการ:
ชวยทําใหการดําเนินงานของ ปตท.สผ. เปนองคกรที่มีการเจริญเติบโตอยางยัง่ ยืน
มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่โปรงใส ตรวจสอบได


วิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารกิจการ:
การเปดเผยขอมูลในระดับตางๆ อยางเพียงพอที่สามารถชี้แจงและอธิบายเรื่องราวใน
การดําเนินกิจการของ ปตท.สผ. ไดอยางสมบูรณ

สิ่งที่สง มาดวย 4
หนา 9/15
- 9 - / 4. นายบัณฑิต ...
4.
นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ
กรรมการอิสระ
อายุ : 55 ป
การศึกษา :
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Imperial College of Science Technology and Medicine
สหราชอาณาจักร
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นในปจจุบนั (ขอมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564)
 บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แหง):
 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษทั บานปูเพาเวอร จํากัด (มหาชน)


กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (2 แหง):
 2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั เอไอ แอนด โรโบติกส จํากัด
อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 2559 – ปจจุบนั



กิจการอื่นทีอ่ าจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมมี

ประสบการณทํางานในชวง 5 ป ที่ผา นมา:
 ส.ค. – ก.ย. 2560 กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
 2558 – 2559
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
 2556 – 2559
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การฝกอบรม:
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 6/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตรภูมิพลังแผนดิน รุนที่ 3 (พ.ศ.2557)
 Temasek Foundation-NUS Programme for leadership in University Management (พ.ศ.2555)
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 110/2009) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

สิ่งที่สง มาดวย 4
หนา 10/15
- 10 - / สัดสวน ...
สัดสวนการถือหุนในบริษทั (ขอมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564): ถือโดยคูสมรส 4,587 หุน (0.00012%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบ ริหาร: ไมมี
คุณสมบัติตองหาม
1.
ไมมีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกีย่ วกับทรัพยซงึ่ ไดกระทําโดยทุจริต
2.
ไมมีประวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกบั ปตท.สผ. ในรอบปที่ผา นมา
การมีสว นไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษทั ยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงใน
ปจจุบัน หรือในชวง 2 ปทผี่ านมา โดย: (คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อ)
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ไมมี
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไมมี
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มนี ัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่
ไมมี
ไดอยางเปนอิสระ
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท.สผ.:
ครั้งที่ 1
1 สิงหาคม 2560 – 2 เมษายน 2561
ครั้งที่ 2
2 เมษายน 2561 – 8 เมษายน 2564

8 เดือน
3 ป

กรรมการอิสระ : สิงหาคม 2560 – ปจจุบัน (3 ป 8 เดือน) (จํานวนปเมื่อรวมกับวาระทีจ่ ะไดรับเลือกตั้งในครั้งนี้
คือ 6 ป 8 เดือน)
จํานวนการเขารวมประชุม (ป 2561 – 2563):
การประชุม
2563
1. คณะกรรมการ*
17/18 (94.44%)
2. การประชุมผูถือหุน *
1/1 (100%)
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
7/8 (87.50%)
คาตอบแทน**
4. คณะกรรมการอิสระ
4/4 (100%)
5. คณะกรรมการโดยไมมฝี ายจัดการ
1/1 (100%)
*
**

2562
18/20 (90%)
1/1 (100%)
8/8 (100%)

2561
12/18 (66.67%)
1/1 (100%)
2/2 (100%)

3/4 (75%)
2/2 (100%)

3/4 (75%)
1/1 (100%)

ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการอิสระในการประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 และควบรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

สิ่งที่สง มาดวย 4
หนา 11/15
- 11 - / วิสัยทัศน ...
วิสัยทัศนในการบริหารกิจการและวิสยั ทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี มาใชใน
การบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:
 วิสัยทัศนในการบริหารกิจการ:
กํากับดูแลใหดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและธุรกิจ
เปดโอกาสการดําเนินงานทางธุรกิจใหมที่เกีย่ วเนื่องกับ “การสํารวจ และผลิตปโตรเลียม” สรางองคกร
ใหเปนที่ภาคภูมิใจของสังคมไทย เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ


วิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารกิจการ:
การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมตลอดจน
ผูมีสวนไดเสีย

สิ่งที่สง มาดวย 4
หนา 12/15
- 12 - / 5. นางอังครัตน ...
5.
นางอังครัตน เพรียบจริยวัฒน
กรรมการอิสระ
อายุ : 66 ป
การศึกษา:

ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Accounting), New York University, USA

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นในปจจุบนั (ขอมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564)
 บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แหง):
 2557 – ปจจุบนั
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษทั ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
 2551 – ปจจุบนั
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
 2551 – ปจจุบัน
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป
จํากัด (มหาชน)
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (6 แหง):
 2563 – ปจจุบัน
คณะทํางานแกไขปญหาบัญชีกองทุนเพือ่ สงเสริมการอนุรักษพลังงานตั้งแต
ปงบประมาณ 2557 ถึง 2561 กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
 2559 – ปจจุบัน
กรรมการ/ กรรมกรตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
 2556 – ปจจุบนั
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
 2555 – ปจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
 2545 – ปจจุบัน
คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
 2535 – ปจจุบัน
ที่ปรึกษา/ผูเชีย่ วชาญประจําดานการเปดเผยสารสนเทศและมาตรฐาน
การบัญชี ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย


กิจการอื่นทีอ่ าจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมมี

ประสบการณทํางานในชวง 5 ป ที่ผา นมา:
 2561 – 2563
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง บริษัท ทีโอที คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 2561 – 2563
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สิ่งที่สง มาดวย 4

หนา 13/15
 2561 – 2563
 2561 – 2562
 2557 – 2561
 2540 – 2558

- 13 - /  2561 ...
คณะที่ปรึกษาดานเทคนิคมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะ
ที่ปรึกษาดานการระดมทุนและการกํากับบริษัทจดทะเบียน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการดานการเงินและการบัญชี การรถไฟแหงประเทศไทย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ กรรมการตรวจสอบ การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
รองศาสตราจารย คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การฝกอบรม:
 หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล
เซ็นเตอร จํากัด
 หลักสูตรการพัฒนาความยัง่ ยืนองคกร บริษัท เอสบีดีไอ จํากัด
 หลักสูตร DCP Series 4/2019: “How to Developa Winning Digital Strategy”
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Understanding Thailand Data Protection Law and its Unintended Consequence,
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด
 หลักสูตร Role of the Board Room: Transforming Corporate Compliance into Corruptless Society
โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
 หลักสูตร Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the
Opportunities in Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จํากัด
 หลักสูตร Audit Committee Forum 2018: Learn, unlearn and relearn – Audit Committee in
the Age of Disruption สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG 6/2017) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2005) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร The Role of Chairman (RCP 2008) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 2007) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 2006) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2005) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 Certificate in International Financial Reporting Standard (IFRS), The Institute of Chartered
Accountants in England and Wales (ICAEW)

สิ่งที่สง มาดวย 4

หนา 14/15
- 14 - / สัดสวน ...
สัดสวนการถือหุนในบริษทั (ขอมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564): ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบ ริหาร: ไมมี
คุณสมบัติตองหาม
1.
ไมมีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกีย่ วกับทรัพยซงึ่ ไดกระทําโดยทุจริต
2.
ไมมีประวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกบั ปตท.สผ. ในรอบปที่ผา นมา
การมีสว นไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษทั ยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงใน
ปจจุบัน หรือในชวง 2 ปทผี่ านมา โดย: (คุณสมบัติเพิม่ เติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อ)
ไมมี
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไมมี
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มนี ัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่
ไมมี
ไดอยางเปนอิสระ
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท.สผ.:
ครั้งที่ 1
1 ตุลาคม 2562 – 8 เมษายน 2564

1 ป 6 เดือน

กรรมการอิสระ : ตุลาคม 2562 – ปจจุบัน (1 ป 6 เดือน) (จํานวนปเมื่อรวมกับวาระที่จะไดรับเลือกตั้งในครั้งนี้
คือ 4 ป 6 เดือน)
จํานวนการเขารวมประชุม (ป 2561 – 2563):
การประชุม
2563
1. คณะกรรมการ*
18/18 (100%)
2. การประชุมผูถือหุน *
1/1 (100%)
3. คณะกรรมการตรวจสอบ**
13/13 (100%)
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ
5/5 (100%)
พัฒนาอยางยัง่ ยืน**
5. คณะกรรมการอิสระ
4/4 (100%)
6. คณะกรรมการโดยไมมีฝา ยจัดการ
1/1 (100%)

2562
4/4 (100%)
4/4 (100%)
2/2 (100%)

2561
-

2/2 (100%)
-

-

* เขารับตําแหนงกรรมการอิสระ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562
** ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

สิ่งที่สง มาดวย 4

า 15/15
** คณะกรรมการบรรษัทภิบาลปรับชื่อเปนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 มิถหน
ุนายน
2563
- 15 - / วิสัยทัศน ...
วิสัยทัศนในการบริหารกิจการและวิสยั ทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี มาใช
ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:
 วิสัยทัศนในการบริหารกิจการ:
เป น กรรมการอิ ส ระที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ร ว มกั บ คณะกรรมการและผู บ ริ ห าร ในการ
บริหารงานของ ปตท.สผ. ใหมีความยั่งยืนในการบรรลุเปาหมายการเปนบริษัทน้าํ มันแหงชาติเพือ่
ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ควบคูกับการรักษาผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวน
ไดเสียอื่น


วิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารกิจการ:
กรรมการตองตัดสินใจและปฏิบัติหนาที่อยางซื่อตรง โปรงใส และเปนมืออาชีพ ให
เปนไปตามหนาที่และความรับผิดชอบตามทีกําหนดไวในกฎบัตรสําหรับกรรมการของบริษัท และ
เป น ไปตามหลั ก การของการกํา กั บดูแลกิจ การที่ดี ใหผูมีสวนไดเ สี ย ทุ ก กลุ ม มีค วามมั่นใจวา
ปตท.สผ. ไดมีการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตามความคาดหวังที่มีเหตุผลของผูมีสวนไดเสีย
เหลานั้น

