สิ่งที่สงมาดวย 4
ขอมูลผูที่ไดรบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – สกุล

: นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

อายุ



60 ป

การศึกษา / การฝกอบรม



นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง รุนที่ 1
เนติบัณฑิตไทย รุนที่ 27 สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตสภา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
หลักสูตรอัยการจังหวัด รุนที่ 9/2530
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 9






การอบรมหลักสูตรกรรมการ



หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 76/2006
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 56/2006
และหลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement
(UFS) รุน 3/2006 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตําแหนงที่สําคัญในปจจุบัน



กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด
อธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ / กรรมการตรวจสอบ และประธาน
อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กรรมการ / ประธานกรรมการการกํากับดูแลกิจการที่ดแี ละความรับผิดชอบ
ตอสังคม และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
การไฟฟาสวนภูมิภาค
2551 – 2554
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการ /กรรมการกําหนดคาตอบแทน
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
- อธิบดีอัยการ ฝายคดีศาลสูงเขต 9
- อธิบดีอัยการ สํานักนโยบายยุทธศาสตรและ
งบประมาณ
2551 - 28 มี.ค. 54 - กรรมการ การไฟฟานครหลวง
2552 - 28 มี.ค. 54 - กรรมการบริหาร องคการอุตสาหกรรมปาไม
2549 - 2551
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนา
(เวน ต.ค.-ธ.ค.49)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
(SME Bank)







ประสบการณการทํางาน
(5 ปยอนหลัง)
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2548 - 2551

- รองอธิบดีอัยการ ฝายคดีทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ
- รองอธิบดีอัยการ ฝายคดีอาญากรุงเทพใต
- รองอธิบดีอัยการ ฝายคณะกรรมการอัยการ
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สํานักงาน
ความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน)



2548 - 2550

ความรูความชํานาญ



เปนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้



กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา



พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหนา 5)
19 ตุลาคม 2554 - 2 เมษายน 2555

วาระในการดํารงตําแหนงใน PTTGC



สัดสวนการเขารวมประชุมใน
รอบป 2554




คณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 ครั้ง

จํานวนหุนใน PTTGC



ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)



1 แหง

 4 แหง
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด
 อธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ / กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
 กรรมการ / ประธานกรรมการการกํากับดูแลกิจการที่ดแี ละความรับผิดชอบ
ตอสังคม และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
การไฟฟาสวนภูมิภาค

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนตอบริษัทฯ



ไมมี

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง



ไมมี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน



ใช
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มีคุณสมบัตติ ามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแตงตัง้ ขาราชการระดับสูงหรือ
บุคคลดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุน
หลายแหง



ใช

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอื่น ผูบ ริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย



ไมมี

ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / ผูถือหุนรายใหญ หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่
ไดอยางเปนอิสระ
4. เปนผูประกอบกิจการหรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึง่ ของจํานวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนยั

ไมเปน
ไมเปน
ไมมี
ไมเปน

ผลการดําเนินงานในป 2554
1. รวมกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ
2. รวมกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามเปาหมายทีว่ างไว
3. รวมใหขอเสนอแนะและแสวงหาขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
และสามารถแขงขันไดในระยะยาว
4. รวมสงเสริมการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ดูแลผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยาง
เทาเทียมและเปนธรรม รวมทั้งใหความสําคัญในการเผยแพรหลักปฏิบตั ิดังกลาวสูพนักงานทุกระดับและ
สาธารณชน
5. รวมใหทิศทางในการดําเนินงานเพื่อแกปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม และสงเสริมการปฏิบัติดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
6. เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน
ผูสอบบัญชี ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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ขอมูลผูที่ไดรบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

ความรูความชํานาญ

: พลตํารวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน
 64 ป
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยตํารวจ
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินยิ มดีเดน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 ประกาศนียบัตรวิทยาลัยสืบสวนกลางแหงสหรัฐอเมริกา (FBI)
 ปริญญาบัตรหลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 34
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 107/2008 และ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 73/2008
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 กรรมการอิสระ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
 2553 – 2554
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
 2551 - 2552
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ
กระทรวงตางประเทศ
 2551
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
 2551
กรรมการ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
 เปนผูทรงคุณวุฒิดานความมั่นคง

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้



ชื่อ – สกุล
อายุ
การศึกษา / การฝกอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตําแหนงที่สําคัญในปจจุบัน
ประสบการณการทํางาน
(5 ปยอนหลัง)

กรรมการอิสระ

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหนา 5)
วาระในการดํารงตําแหนงใน PTTGC  19 ตุลาคม 2554 - 2 เมษายน 2555
หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา



 คณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง
สัดสวนการเขารวมประชุมใน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 1/1 ครั้ง
รอบป 2554
 ไมมี
จํานวนหุนใน PTTGC
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
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1 แหง



ไมมี
ไมมี



ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง



ไมมี

 ใช
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
 ใช
มีคุณสมบัตติ ามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแตงตัง้ ขาราชการ
ระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่
รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนหลายแหง
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอื่น ผูบ ริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ  ไมมี
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / ผูถือหุนรายใหญ หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่
ไดอยางเปนอิสระ
4. เปนผูประกอบกิจการหรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึง่ ของจํานวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนยั

ไมเปน
ไมเปน
ไมมี
ไมเปน

ผลการดําเนินงานในป 2554
1. รวมกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ
2. รวมกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามเปาหมายทีว่ างไว
3. รวมใหขอเสนอแนะและแสวงหาขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
และสามารถแขงขันไดในระยะยาว
4. รวมสงเสริมการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ดูแลผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยาง
เทาเทียมและเปนธรรม รวมทั้งใหความสําคัญในการเผยแพรหลักปฏิบตั ิดังกลาวสูพนักงานทุกระดับและ
สาธารณชน
5. รวมใหทิศทางในการดําเนินงานเพื่อแกปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม และสงเสริมการปฏิบัติดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
6. เปนกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทําหนาทีก่ ํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพัฒนาและยกระดับระบบการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ สูมาตรฐานสากล และเสนอแนะแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ
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ขอมูลผูที่ไดรบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – สกุล
อายุ
การศึกษา / การฝกอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตําแหนงที่สําคัญในปจจุบัน

ประสบการณการทํางาน
(5 ปยอนหลัง)

ความรูความชํานาญ
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้
หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา

: นายสุกฤตย สุรบถโสภณ
 53 ป
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
 หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP3) ป 2552
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 132/2010
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 38/2012
 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control & Risk Management
(MIR) รุน 12/2012
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
 รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
 กรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ไทยออยล เอทานอล จํากัด
 กรรมการ บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด
 20 เม.ย. 54 - 18 ต.ค. 54 กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลัน่ จํากัด
(มหาชน)
 21 เม.ย.54 - 18 ต.ค.54
กรรมการ / กรรมการสรรหา
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
 2552 - 2553
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแผนและบริหาร
บริษัทในเครือหนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 2551 – 2552
ผูชวยกรรมการอํานวยการดานวางแผนกลยุทธ
และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
 2550-2551
ผูชวยกรรมการอํานวยการดานธุรกิจ
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
 เปนผูทรงคุณวุฒิดานปโตรเลียม ปโตรเคมี และการบริหารจัดการ



กรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหนา 5)
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วาระในการดํารงตําแหนงใน PTTGC  19 ตุลาคม 2554 - 2 เมษายน 2555
 คณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง
สัดสวนการเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง
ในรอบป 2554
 ไมมี
จํานวนหุนใน PTTGC
 2 แหง
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
 รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 4 แหง
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
 กรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
 กรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ไทยออยล เอทานอล จํากัด
 กรรมการ บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด
 ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
 ไมมี
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการ  ใช
กํากับตลาดทุน
 ใช
มีคุณสมบัตติ ามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแตงตัง้ ขาราชการระดับสูง
หรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุน
หลายแหง
 ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอื่น ผูบ ริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย
ผลการดําเนินงานในป 2554
1. รวมกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ
2. รวมกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
3. รวมใหขอเสนอแนะและแสวงหาขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มและสามารถแขงขันไดในระยะยาว
4. รวมสงเสริมการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ดูแลผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
อยางเทาเทียมและเปนธรรม รวมทั้งใหความสําคัญในการเผยแพรหลักปฏิบัติดังกลาวสูพนักงาน
ทุกระดับและสาธารณชน
5. รวมใหทิศทางในการดําเนินงานเพื่อแกปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม และสงเสริมการปฏิบัติดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
6. เปนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหบริษัทฯ
มีระบบการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามการบริหารความเสี่ยงตามแผนงานของบริษัทฯ
อยางใกลชิด ทําใหบริษัทฯ ไดรับผลประโยชนจากการบริหารความเสี่ยงในป 2554
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ขอมูลผูที่ไดรบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – สกุล



นายวศิน ธีรเวชญาณ

อายุ



63 ป

การศึกษา / การฝกอบรม



นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหวางประเทศ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2515
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 40





การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 94/2012
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตําแหนงที่สําคัญในปจจุบัน












ประสบการณการทํางาน
(5 ปยอนหลัง)



2552 – 2554 อาจารยพิเศษผูบรรยายกฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีเมืองและแผนกคดีบุคคล
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เชียงราย
2551 - 2553 ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย – กัมพูชา
(ฝายไทย)
2551 - 2552 สมาชิกในคณะผูทรงคุณวุฒอิ าเซียน – เกาหลีใต
ของอาเซียน
2551 - 2552 ประธานคณะผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายระดับสูงของ
อาเซียนเพื่อการปฏิบัติตามกฎบัตรอาเซียน
2548 - 2551 เอกอัครราชทูต (เจาหนาที่การทูต 10) ณ กรุงโซล



เปนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย







ความรูความชํานาญ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
ที่ปรึกษาดานกฎหมายและเขตแดน กระทรวงการตางประเทศ
กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ประธานคณะกรรมการจัดทําหลักเขตแดนรวมไทย - มาเลเซีย (ฝายไทย)
อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย – เกาหลีใต
กรรมการในคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาตาง ๆ
ของกระทรวงการตางประเทศ
รองประธานคณะกรรมการรวมดานเทคนิคไทย - กัมพูชา (ฝายไทย)
(เจรจาเขตแดนทางทะเล)
ประธานการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานเขตแดนไทย - ลาว (ฝายไทย)
ประธานคณะกรรมการเขตแดนรวมไทย - พมา (ฝายไทย)
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ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้
หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา




กรรมการอิสระ
พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหนา 5)
19 ตุลาคม 2554- 2 เมษายน 2555

วาระในการดํารงตําแหนงใน PTTGC



สัดสวนการเขารวมประชุมใน
รอบป 2554



คณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 1/1 ครั้ง

จํานวนหุนใน PTTGC



ไมมี

 1 แหง
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
 9 แหง
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
 ที่ปรึกษา บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
 ที่ปรึกษาดานกฎหมายและเขตแดน กระทรวงการตางประเทศ
 กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
 ประธานคณะกรรมการจัดทําหลักเขตแดนรวมไทย - มาเลเซีย (ฝายไทย)
 อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย – เกาหลีใต
 กรรมการในคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาตาง ๆ
ของกระทรวงการตางประเทศ
 รองประธานคณะกรรมการรวมดานเทคนิคไทย - กัมพูชา (ฝายไทย)
(เจรจาเขตแดนทางทะเล)
 ประธานการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานเขตแดนไทย - ลาว (ฝายไทย)
 ประธานคณะกรรมการเขตแดนรวมไทย - พมา (ฝายไทย)

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน



ไมมี




ไมมี
ใช

มีคุณสมบัตติ ามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแตงตัง้ ขาราชการระดับสูง
หรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการ ในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุน
หลายแหง



ใช

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอื่น ผูบ ริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอย



ไมมี
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ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / ผูถือหุนรายใหญ หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่
ไดอยางเปนอิสระ
4. เปนผูประกอบกิจการหรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึง่ ของจํานวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนยั

ไมเปน
ไมเปน
ไมมี
ไมเปน

ผลการดําเนินงานในป 2554
1. รวมกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ
2. รวมกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
3. รวมใหขอเสนอแนะและแสวงหาขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มและสามารถแขงขันไดในระยะยาว
4. รวมสงเสริมการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ดูแลผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
อยางเทาเทียมและเปนธรรม รวมทั้งใหความสําคัญในการเผยแพรหลักปฏิบัติดังกลาวสูพนักงาน
ทุกระดับและสาธารณชน
5. รวมใหทิศทางในการดําเนินงานเพื่อแกปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม และสงเสริมการปฏิบัติดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
6. เปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการ กรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที่บริหาร ตามกระบวนการสรรหาที่
โปรงใส รวมถึงกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที่บริหาร
อยางเปนธรรมและเหมาะสม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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ขอมูลผูที่ไดรบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – สกุล
อายุ
การศึกษา / การฝกอบรม

พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท
 60 ป
 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา (วทบ.ทอ.) โรงเรียนนายเรืออากาศ
 ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟา (Aerospace Systems) Cranfield Institute of
Technology สหราชอาณาจักร
 ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 46
 การบริหารทาอากาศยานในยุคของการแขงขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 วิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ 30
 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุนที่ 32
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 5
 หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน รุนที่ 3 สถาบันพระปกเกลา - สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 47/2005
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ตําแหนงที่สําคัญในปจจุบัน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
 ตุลาการศาลทหาร
 อุปนายกสมาคม สมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย
 2551 – ก.ย. 2554
กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท วิทยุการบิน
ประสบการณการทํางาน
แหงประเทศไทย จํากัด
(5 ปยอนหลัง)
 2550 - 2551
ผูทรงคุณวุฒิพเิ ศษ กองทัพอากาศ
(อัตราพลอากาศเอก)
 2549 - 2550
หัวหนานายทหาร ฝายเสนาธิการ ประจําผูบัญชาการ
ทหารอากาศ กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
 2548 - 2549
ผูบัญชาการศูนยวทิ ยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธ
กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
 2548 - 2549
กรรมการ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
 เปนผูทรงคุณวุฒิดานความมั่นคง
ความรูความชํานาญ
 กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้
 พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา
และคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหนา 5)
วาระในการดํารงตําแหนงใน PTTGC  19 ตุลาคม 2554- 2 เมษายน 2555
 คณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง
สัดสวนการเขารวมประชุมใน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบ 1/1 ครั้ง
รอบป 2554
 ไมมี
จํานวนหุนใน PTTGC
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การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
 ตุลาการศาลทหาร
 อุปนายกสมาคม สมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน



1 แหง



2 แหง



ไมมี




ไมมี
ใช

มีคุณสมบัตติ ามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแตงตัง้ ขาราชการระดับสูงหรือ
บุคคลดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนหลายแหง
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอื่น ผูบ ริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอย
ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / ผูถือหุนรายใหญ หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
4. เปนผูประกอบกิจการหรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึง่ ของจํานวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของกิจการที่มสี ภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันทีม่ ีนัย



ใช



ไมมี

ไมเปน
ไมเปน
ไมมี
ไมเปน

ผลการดําเนินงานในป 2554
1. รวมกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ
2. รวมกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
3. รวมใหขอเสนอแนะและแสวงหาขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
และสามารถแขงขันไดในระยะยาว
4. รว มสง เสริม การดํา เนิน ธุร กิจ บนพื้น ฐานของธรรมาภิบ าล ดูแ ลผูถือ หุน และผูมีสว นไดเ สีย ทุก กลุม อยา ง
เทาเทียมและเปนธรรม รวมทั้งใหความสําคัญในการเผยแพรหลักปฏิบัติดังกลาวสูพนักงานทุกระดับและ
สาธารณชน
5. รวมใหทิศทางในการดําเนินงานเพื่อแกปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม และสงเสริมการปฏิบัติดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของบริษัท
6. เปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
กรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที่บริหาร ตามกระบวนการสรรหาที่โปรงใส รวมถึงกําหนดคาตอบแทน
สําหรับกรรมการ กรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที่บริหารอยางเปนธรรมและเหมาะสม เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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นิยามกรรมการอิสระ

สิ่งที่สงมาดวย 4

(1) ถื อ หุน ไม เ กิ น ร อยละ 0.5 ของจํา นวนหุ น ที่ มีสิ ทธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท บริ ษัท ใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุนของผูที่
เกี่ยวของของกรรมการอิสระดวย
(2) ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ
หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปจจุบันและกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา
2 ป
(3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทยอย
(4) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ รวมทั้งไม
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปจจุบันและกอนไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป
โดยความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับ
ความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกู ยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลัก ประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง
ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะ
ต่ํากวา ตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยให
นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันดวย
(5) ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย (ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผูที่เกี่ยวของดวย) ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู ทั้งในปจจุบันและกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป
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(6) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย ทั้งในปจจุบันและกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป
(7) ไม เ ป น กรรมการที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป น ตั ว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ผู ถื อ หุ น
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(8) ไมประกอบกิ จ การที่ มีสภาพอยา งเดี ย วกัน และเป น การแข งขัน ที่ มีนั ย กับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงานที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษั ทอื่น ซึ่ งประกอบกิจ การที่ มีสภาพอย า งเดีย วกั น และเป น การแขง ขั น ที่ มีนั ย กั บกิจ การของบริษั ท
หรือบริษัทยอย
(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท
ทั้งนี้ ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระของบริษัท แลว กรรมการอิสระ อาจไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได โดยไมถือวากรรมการอิสระนั้นเปนกรรมการที่มีสวนรวม
ในการบริหารงาน
หมายเหตุ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุนของ
กรรมการอิสระตามขอ (1) ไวเขมกวาขอกําหนดขั้นต่ําของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ซึ่งกําหนดการถือหุนไมเกินรอยละ 1
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