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ค ำแถลงเร่ืองควำมเป็นอสิระของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

บริษทัฯ ไดก้ ำหนดให ้คณะกรรมกำรบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน แต่ไม่เกิน 
15 คน และมีจ ำนวนกรรมกำรอิสระมำกกวำ่ก่ึงหน่ึงของกรรมกำรทั้งคณะ ทั้งน้ี กรรมกำรทุกคนตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้น เหมำะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรรมกำรอิสระทุกคนตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 39/2559 
ของส ำนักคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ฯ (ส ำนักงำน ก .ล.ต.) และนิยำมคุณสมบติั
กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ ซ่ึงได้ก ำหนดคุณสมบติัเร่ืองสัดส่วนกำรถือหุ้นของกรรมกำรอิสระไวเ้ข้มกว่ำ
ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยกรรมกำรอิสระทุกคนจะตอ้งตรวจสอบและยืนยนัคุณสมบติัควำมเป็น
อิสระเป็นประจ ำทุกปี 

ทั้งน้ี หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำคุณสมบติักรรมกำรอิสระของ S&P Global CSA มีควำมสอดคลอ้งกบันิยำม
คุณสมบติักรรมกำรอิสระของบริษทัฯ และส ำนกังำน ก.ล.ต. สรุปดงัน้ี 

นิยำมคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ 
ของ S&P Global CSA(1)  

นิยำมคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ 
ของบริษัทฯ (2) 

นิยำมคุณสมบัติกรรมกำรอิสระของ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. (2) 

1. กรรมกำรตอ้งไม่ด ำรงต ำแหน่งในฝ่ำย
บริหำร (executive capacity) ของบริษทัฯ 
ในช่วง 1 ปีท่ีผำ่นมำ 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วม
บริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีได้
เงินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของ   
ผูข้ออนุญำต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ่ หรือของผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูข้อ
อนุญำต เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ
ดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ทั้งน้ี ลกัษณะ
ตอ้งห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำร
อิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำของ
ส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ                  
ผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูข้ออนุญำต 

2. ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจ ำ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
ล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือของ                
ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนั
และก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
อิสระไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ำม
ดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคย
เป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วน
รำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ                         
ผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ 



2 

นิยำมคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ 
ของ S&P Global CSA(1)  

นิยำมคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ 
ของบริษัทฯ (2) 

นิยำมคุณสมบัติกรรมกำรอิสระของ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. (2) 

2. กรรมกำรหรือสมำชิกในครอบครัวตอ้งไม่
รับเงินจำกบริษทัฯ หรือบริษทัแม่ หรือ   
บริษทัยอ่ย ในจ ำนวนเงินที่เกินกว่ำ 60,000 
ดอลลำร์สหรัฐ ในปีงบประมำณปัจจุบนั เวน้
แต่ไดรั้บอนุญำตตำมค ำนิยำมของหลกัเกณฑ ์
SEC Rule 4200 ของส ำนกังำน ก.ล.ต. แห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงประกอบดว้ย                  
1) เงินไดจ้ำกกำรลงทุนในหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ หรือ 2) เงินไดจ้ำกโครงกำรจบัคู่
บริจำคเพื่อกำรกุศล ซ่ึงไดต้ดัสินใจเขำ้ร่วม
ดว้ยตนเอง (non-discretionary charitable 
contribution matching programs) ทั้งน้ี ห้ำม
มิให้รับเงินในลกัษณะอื่นใดท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบัขอ้ยกเวน้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

- - 

3. กรรมกำรตอ้งไม่เป็นสมำชิกในครอบครัว
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงด ำรงต ำแหน่ง
พนกังำนบริหำร (executive officer) ของ   
บริษทัฯ หรือบริษทัแม่ หรือบริษทัยอ่ย ทั้งใน
ปัจจุบนัและในช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

3. ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดย
กำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ี
เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น  
ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ ำนำจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็น
กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือ ผูมี้อ ำนำจควบคุม
ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำง
สำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำม
กฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ                    
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ
บุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่ ผูมี้อ ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูข้ออนุญำตหรือ
บริษทัยอ่ย  

4. กรรมกำรตอ้งไม่เป็นผูใ้ห้ค  ำปรึกษำ 
(adviser) หรือท่ีปรึกษำ (consultant) ของ
บริษทัฯ หรือบุคคลซ่ึงด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำร
ระดบัสูงของบริษทัฯ (senior management) 
รวมทั้งตอ้งไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีท ำ
หนำ้ท่ีเป็นผูใ้ห้ค  ำปรึกษำ (adviser) หรือ                    
ท่ีปรึกษำ (consultant) ของบริษทัฯ หรือ
บุคคลซ่ึงด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูงของ  
บริษทัฯ (senior management) 

6. ไม่เป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ             
ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำ
กฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บ
ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำก     
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม    
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของ
บริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนยั ผูมี้อ ำนำจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำง
วิชำชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บ
กำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ     
2 ปี 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำง
วิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่
ปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน    
ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปี
จำก  ผูข้ออนุญำต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของผูข้ออนุญำต และไม่เป็นผูถื้อหุ้น
ท่ีมีนยั ผูมี้อ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะได้
พน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ย
กว่ำ 2 ปี 
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นิยำมคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ 
ของ S&P Global CSA(1)  

นิยำมคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ 
ของบริษัทฯ (2) 

นิยำมคุณสมบัติกรรมกำรอิสระของ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. (2) 

5. กรรมกำรตอ้งไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกบัลูกคำ้
หรือคู่คำ้ ซ่ึงมีกำรท ำธุรกรรมกบับริษทัฯ 
อยำ่งมีนยัส ำคญั (significant customer or 
supplier) 

4. ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ 
บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ 
ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอยำ่งอิสระ รวมทั้งไม่เป็น              
ผูถื้อหุ้นที่มีนยัหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูท่ี้
มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งใน
ปัจจุบนัและก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบั
ผูข้ออนุญำต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุม
ของผูข้ออนุญำต ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำร
ขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที่มีนยั 
หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์
ทำงธุรกิจกบัผูข้ออนุญำต บริษทัใหญ่               
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูข้ออนุญำต เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่
นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

6. กรรมกำรตอ้งไม่มีสัญญำให้บริกำรส่วน
บุคคล (personal service contract) กบั     
บริษทัฯ หรือบุคคลซ่ึงด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำร
ระดบัสูงของบริษทัฯ (senior management) 

4. ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม                     
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของ
บริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำง
กำรใชวิ้จำรณญำณอยำ่งอิสระ รวมทั้งไม่เป็น
ผูถื้อหุ้นที่มีนยัหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูท่ี้
มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งใน
ปัจจุบนัและก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

6. ไม่เป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึง
รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย
หรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บคำ่บริกำร
เกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ และไม่
เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนยั ผูมี้อ ำนำจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย 
ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบั
ผูข้ออนุญำต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุม
ของผูข้ออนุญำต ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำร
ขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์
ทำงธุรกิจกบัผูข้ออนุญำต บริษทัใหญ่               
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูข้ออนุญำต เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้                   
ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำง
วิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่
ปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกผู้
ขออนุญำต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุม
ของผูข้ออนุญำต และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนยั   
ผูมี้อ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ                       
ผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะได้
พน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ย
กว่ำ 2 ปี 
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นิยำมคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ 
ของ S&P Global CSA(1)  

นิยำมคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ 
ของบริษัทฯ (2) 

นิยำมคุณสมบัติกรรมกำรอิสระของ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. (2) 

7. กรรมกำรต้องไม่มีควำมเ ก่ียวข้องกับ
องค์กรท่ีไม่แสวงหำก ำไร (non-for-profit 
entity) ซ่ึงไดรั้บเงินสนบัสนุนเป็นจ ำนวนท่ีมี
นยัส ำคญัจำกบริษทัฯ  

- - 

8. กรรมกำรตอ้งไม่เป็นหุ้นส่วน หรือ
พนกังำนของบริษทัสอบบญัชีภำยนอก (the 
company’s outside auditor) ในช่วง 1 ปีท่ี
ผำ่นมำ 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ และไม่
เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนยั (ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 10 
ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัฯ โดยนบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย)                  
ผูมี้อ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกั
งำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ 
สังกดัอยู ่ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บกำร
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้อ
อนุญำต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม    
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของ   
ผูข้ออนุญำต และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนยั                        
ผูมี้อ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกั
งำนสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของผูข้อ
อนุญำต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม            
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของ          
ผูข้ออนุญำตสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำก
กำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 
 

9. กรรมกำรตอ้งไม่มีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ (conflict of interest) ใน
ลกัษณะท่ีท ำให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ เห็น
ว่ำกรรมกำรขำดควำมเป็นอิสระ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั
และเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของ
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มี
ส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำนที่
ปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำหรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบ
กิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำร
แข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย  
9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้
ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่ง
เดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำร
ของผูข้ออนุญำตหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็น
กรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง 
พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบ
กิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำร
แข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของผูข้ออนุญำตหรือ
บริษทัยอ่ย  
(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้
ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำร
ด ำเนินงำนของผูข้ออนุญำต  

(1) นิยำมคุณสมบติักรรมกำรอิสระของ S&P Global CSA ก ำหนดให้กรรมกำรอิสระตอ้งมีคุณสมบติัอย่ำงน้อย 4 ใน 9 ขอ้ โดยตอ้งมีอย่ำงน้อย 2 ขอ้
จำก 3 ขอ้แรก 
(2) นิยำมคุณสมบติักรรมกำรอิสระของบริษทัฯ และส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนดให้กรรมกำรอิสระตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นทุกขอ้ โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

เม่ือพิจำรณำจำกตำรำงเปรียบเทียบดงักล่ำวขำ้งตน้ นิยำมคุณสมบติักรรมกำรอิสระของ S&P Global CSA                     
มีรำยละเอียดท่ีสอดคลอ้งกบันิยำมคุณสมบติักรรมกำรอิสระของบริษทัฯ และส ำนกังำน ก.ล.ต. ในขอ้ 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 และ 9 อยำ่งไรก็ดี ขอ้ 2 และ 7 มีลกัษณะท่ีแตกต่ำงกบัของบริษทัฯ และส ำนกังำน ก.ล.ต. 
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ดงันั้น เม่ือพิจำรณำจำกหลกัเกณฑข์ำ้งตน้ บริษทัฯ มีกรรมกำรอิสระตำมนิยำมคุณสมบติักรรมกำรอิสระ
ของบริษัทฯ และส ำนักงำน ก .ล.ต. จ ำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้ งหมด) และ                          
มีกรรมกำรอิสระตำมนิยำมคุณสมบติักรรมกำรอิสระของ S&P Global CSA จ ำนวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 93 
ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด) ซ่ึงเป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2565 สรุปดงัน้ี 

รำยช่ือกรรมกำร กรรมกำรที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหำร 

กรรมกำรที่
เป็นผู้บริหำร 

กรรมกำรอิสระตำม
นิยำมของบริษัทฯ 

และส ำนักงำน ก.ล.ต. 

กรรมกำรอิสระ
ตำมนิยำมของ 

S&P Global CSA 

หมำยเหตุ 

จ ำนวน 14 คน จ ำนวน 1 คน จ ำนวน 9 คน จ ำนวน 14 คน 

1. นำยปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์  -   - 
2. นำยอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์  -   - 
3. พลโท นิธิ จึงเจริญ  -   - 
4. ศำสตรำจำรย ์สมคิด เลิศไพฑูรย ์  -   - 
5. นำยกฤษฎำ บุญรำช  -   - 
6. นำงวำทนนัทน์ พีเทอร์สิค  -   - 
7. นำยปกรณ์ นิลประพนัธ ์  -   - 
8. นำยสมเกียรติ ประจ ำวงษ ์  -   - 
9. ม.ล. ชโยทิต กฤดำกร  -   - 
10. นำยนพดล ป่ินสุภำ  - -  ด ำรงต ำแหน่งประธำน

เจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรกลุ่ม
ธุรกิจใหม่และโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน บริษทั ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) 

11. นำยดิษทตั ปันยำรชุน  - -  ด ำรงต ำแหน่งรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ หน่วยธุรกิจ
กำรคำ้ระหว่ำงประเทศ บริษทั 
ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  

12. นำยสรำวุธ แกว้ตำทิพย ์  - -  ด ำรงต ำแหน่งกรมเช้ือเพลิง
ธรรมชำติ กระทรวงพลงังำน  

13. ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ ่  - -  ด ำรงต ำแหน่งรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่บริหำรกลยทุธ์
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 
บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  

14. นำงปำนทิพย ์ศรีพิมล  - -  ด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำร 
ส ำนกังำน 
คณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลงั  

15. นำยคงกระพนั อินทรแจง้ -  - - ด ำรงต ำแหน่งประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของ
บริษทัฯ 
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รำยช่ือกรรมกำร กรรมกำรที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหำร 

กรรมกำรที่
เป็นผู้บริหำร 

กรรมกำรอิสระตำม
นิยำมของบริษัทฯ 

และส ำนักงำน ก.ล.ต. 

กรรมกำรอิสระ
ตำมนิยำมของ 

S&P Global CSA 

หมำยเหตุ 

จ ำนวน 14 คน จ ำนวน 1 คน จ ำนวน 9 คน จ ำนวน 14 คน 

กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งระหว่ำงปี 2564-2565 

1. นำยวิทวสั สวสัด์ิ-ชูโต  - -  พน้จำกต ำแหน่งเมื่อวนัท่ี 1 
ต.ค. 2564 

2. นำงอรวดี โพธิสำโร  - -  พน้จำกต ำแหน่งเมื่อวนัท่ี 1 
ต.ค. 2564 

3. นำยดอน วสันตพฤกษ ์  -   พน้จำกต ำแหน่งเมื่อวนัท่ี 14 
ม.ีค. 2565 

4. นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร  - -  พน้จำกต ำแหน่งเมื่อวนัท่ี 14 
พ.ค. 2565 

 


