คำแถลงเรื่องควำมเป็ นอิสระของกรรมกำรบริษัท
ปตท.สผ. ได้กำหนดโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ปตท.สผ. เป็ นระบบเดี่ยว (One-Tier System) ประกอบด้วย
กรรมกำรจำนวนไม่เกิน 15 คน โดยมีกรรมกำรอิสระไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรที่มีอยู่ และต้องมีกรรมกำร
ที่เป็ นกรรมกำรบุคคลภำยนอกจำกภำคเอกชนอย่ำงน้อย 3 คน และมีกรรมกำร 1 คนเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำน ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ทัง้ นี ้ กรรมกำรทุกคนต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม
ตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับกำหนดไว้ โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำด้วย
กรรมกำรอิสระของ ปตท.สผ. จะต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติควำมเป็ นอิสระของตนเอง รวมทัง้
ทบทวนเป็ นประจำทุกปี โดยกรรมกำรอิสระ หมำยควำมว่ำ กรรมกำร ปตท.สผ. ที่มีคุณ สมบัติครบถ้วนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด และจะต้องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมตำมคำนิยำม
ที่ ปตท.สผ. กำหนดซึ่งเข้มกว่ำที่กฎหมำยกำหนดไว้ เช่น เรื่องสัดส่วนกำรถือหุน้ ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี ้
(1) ถื อหุ้น ไม่เกิ น ร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้น ที่ มีสิ ท ธิ ออกเสี ย งทั้งหมดของ ปตท.สผ. บริษัท ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้ รำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของ ปตท.สผ. ทั้งนี ้ โดยให้นับรวมกำรถื อหุน้ ของ
ผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ
หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
หรือของผูม้ ีอำนำจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ทั้ งนี ้
ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำรหรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
รำยใหญ่หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของ ปตท.สผ.
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่
เป็ นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุน้ รำยใหญ่
ผูม้ ีอำนำจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของ ปตท.สผ. หรือ
บริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของ ปตท.สผ. ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่มีนัยหรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ ปตท.สผ.
บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี
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ควำมสัมพันธ์ ท ำงธุ ร กิ จ ตำมวรรคหนึ่ ง รวมถึ ง กำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำ ที่ ก ระท ำเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจกำรกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินด้วย กำรรับหรือให้กยู้ ืม คำ้ ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่นื
ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ ปตท.สผ. หรือคู่สัญญำมีภำระหนีท้ ่ีตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ งตั้งแต่ร อ้ ยละสำมของ
สินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตัง้ แต่ย่สี ิบล้ำนบำทขึน้ ไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทัง้ นี ้ กำรคำนวณภำระหนี ้
ดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้ งั กล่ำวให้นบั รวมภำระหนี ้
ที่เกิดขึน้ ในระหว่ำงหนึ่งปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็ น ผู้ถื อหุ้น ที่ มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้น ส่วนของส ำนัก งำน
สอบบัญชีซ่งึ มีผสู้ อบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุม
ของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำย หรือ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำก ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของ
ผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี
(7) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของ ปตท.สผ. หรือ
บริษัท ย่ อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้ำงหุน้ ส่วน หรื อเป็ น กรรมกำรที่ มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูก จ้ำง พนัก งำน
ที่ ป รึก ษำที่ รับ เงิน เดือนประจ ำ หรื อถื อหุ้ น เกิ น ร้อยละหนึ่ งของจ ำนวนหุ้นที่ มีสิ ทธิ ออกเสี ย งทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย
(8) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของ ปตท.สผ. ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของ ปตท.สผ.
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไ ม่สำมำรถให้ควำมเห็น อย่ ำงเป็ น อิสระเกี่ ย วกับกำรดำเนินงำนของ
ปตท.สผ.
ภำยหลังได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำม (1) ถึง (9) แล้วกรรมกำรอิสระ
อำจได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของ ปตท.สผ. โดยมีกำรตัดสินใจในรู ปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้
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ทัง้ นี ้ คำนิยำมกรรมกำรอิสระของ ปตท.สผ. มีควำมสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมเป็ น
กรรมกำรอิ ส ระตำม S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) ในข้อที่ 4, 5, 6, 8 และ 9 โดยส่ วนที่
แตกต่ำงกัน สรุปได้ดงั นี ้
หลักเกณฑ์ข้อที่
ควำมแตกต่ำง
1
CSA ระบุว่ำ กรรมกำรอิสระต้องไม่เคยถูกจ้ำงจำกบริษัทในตำแหน่งผูบ้ ริหำรระดับสูงภำยใน
5 ปี ยอ้ นหลัง
2
CSA ระบุว่ำ กรรมกำรอิสระหรือสมำชิกในครอบครัวต้องไม่เคยได้รบั เงินจำกบริษทั หรือบริษทั ใหญ่
หรือบริษัทย่อย มำกกว่ำ 60,000 ดอลลำร์ สรอ. ในระหว่ำงปี หรือภำยใน 3 ปี ยอ้ นหลัง
3
CSA ระบุว่ำ กรรมกำรอิสระต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตกับผูบ้ ริหำร
ระดับสูงของบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยภำยใน 3 ปี ยอ้ นหลัง
7
CSA ระบุว่ำ กรรมกำรอิสระต้องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องในนิติบคุ คลที่ไม่แสวงหำกำไร (not-forprofit entity) ที่ได้รบั ควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ จำกบริษัท
ดังนั้น เมื่อพิจำรณำกำรมีคณ
ุ สมบัติในกำรเป็ นกรรมกำรอิสระทัง้ 2 หลักเกณฑ์ประกอบกัน ปตท.สผ.
จะมีกรรมกำรอิสระตำมนิยำมของ ปตท.สผ. รวม 10 คน และจะมีกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์ของ S&P Global
Corporate Sustainability Assessment (CSA) รวม 13 คน ดังตำรำงสรุปข้อมูลกรรมกำร ปตท.สผ.
ปั จจุบัน คณะกรรมกำร ปตท. สผ. มีจำนวน 15 คน ซึ่งเป็ นจำนวนที่เหมำะสมกับขนำดของกิ จ กำร
แบ่งเป็ นกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำรและกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร โดยต้องมีกรรมกำรอิสระจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมกำรที่มีอยู่ โดย ณ วันที่ 5 พฤษภำคม 2564 คณะกรรมกำรมีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย
• กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร 14 คน (ร้อยละ 93.33 ของกรรมกำรทัง้ คณะ)
• กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร 1 คน คือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (ร้อยละ 6.67)
• กรรมกำรอิสระ 10 คน (ร้อยละ 66.67 ของกรรมกำรทัง้ คณะ) ซึ่งไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรที่มีอยู่ตำมที่กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทกำหนด และมำกกว่ำเกณฑ์ท่ีกฎหมำย
กำหนดด้วย
•

กรรมกำรที่เป็ นเพศหญิง 2 คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภำคม 2564)
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ตำรำงสรุ ปข้อมูลคณะกรรมกำร ปตท.สผ.
ณ วันที่ 5 พฤษภำคม 2564
รำยชื่อกรรมกำร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นำยไกรฤทธิ์ อุชกุ ำนนท์ชยั
นำยอัชพร จำรุจินดำ
พลเรือเอกธนะรัตน์ อุบล
พลตรีนิมิตต์ สุวรรณรัฐ
นำยปิ ติพนั ธ์ เทพปฏิมำกรณ์
นำยบัณฑิต เอือ้ อำภรณ์
นำงสำวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นำยพชร อนันตศิลป์
นำยเดชำภิวฒ
ั น์ ณ สงขลำ
นำยอธิคม เติบศิริ
นำงอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นำยอรรถพล ฤกษ์พิบลู ย์
นำยวิรไท สันติประภพ
นำยวัฒนพงษ์ คุโรวำท
นำยพงศธร ทวีสิน

1. นำยปรัชญำ ภิญญำวัธน์

กรรมกำรที่ไม่ได้
เป็ นผูบ้ ริหำร

กรรมกำรที่เป็ น
ผูบ้ ริหำร

จำนวน 14 คน
/
/
/
/
/
/
/

จำนวน 1 คน

กรรมกำรอิสระ
ตำมคำนิยำม
ของ ปตท.สผ.
จำนวน 10 คน
/
/
/
/
/
/

กรรมกำรอิสระ
ตำมคำนิยำม
ของ CSA
จำนวน 13 คน
/
/
/
/
/
/

ดำรงตำแหน่งรอง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ใหญ่ กลุ่มกำรเงิน
และกำรบัญชี
ปตท.สผ. ระหว่ำง
ปี 2554-2558

/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/

ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร

กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งก่อนวันที่ 5 พฤษภำคม 2564
/
/

2. นำยทวำรัฐ สูตะบุตร

/
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หมำยเหตุ

/

/

ประธำนกรรมกำร
และกรรมกำร
อิสระ ตัง้ แต่ปี
2557-2563
กรรมกำรพ้นจำก
ตำแหน่ง ตัง้ แต่
วันที่ 1 พ.ค.2664

