สิ่งที่สงมาดวย 4 (1)
ขอมูลผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – สกุล

: พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ

อายุ

:

57 ป

การศึกษา / การฝกอบรม

:

โรงเรียนเตรียมทหาร รุนที่ 15
โรงเรียนนายรอยตํารวจสามพราน รุนที่ 31
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรผูกํากับการ รุนที่ 21
หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง รุนที่ 21
หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนที่ 15

:
:
:
:
:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ตําแหนงที่สําคัญในปจจุบัน

: ผูบัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประสบการณการทํางาน
( 5 ปยอนหลัง)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 108/2008
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

:

2545
2547
2550
2551
2551

ความรูความชํานาญ

:

เปนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายและความมั่นคง

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง

:

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา

:

พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทฯ
: ไมมี

:
:
:
:

วาระการดํารงตําแหนงใน PTTGC

รองผูบังคับการ กองทะเบียนพล
เลขานุการตํารวจแหงชาติ
รองผูบัญชาการ สํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมือง
รองจเรตํารวจ (สบ. 7)
รองผูบัญชาการ
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สัดสวนการเขารวมประชุมในรอบป 2555

: ไมมี
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จํานวนหุนใน PTTGC

: ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

:

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

:

1 แหง

: ผูบัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ

:

ไมมี

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง

:

ไมมี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

:

ใช

:

ใช

:

ไมมี

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแตงตั้งขาราชการระดับสูงหรือ
บุคคลดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุน
หลายแหง
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอื่น ผูบริหาร หรือ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / ผูถือหุนรายใหญ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ไมเปน
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
ไมเปน
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
ไมมี
4. เปนผูประกอบกิจการหรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน
ไมเปน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัย
ผลงานในระหวางดํารงตําแหนงกรรมการ ป 2555 : ไมมี (เสนอแตงตั้งใหม)

- 58 -

สิ่งที่สงมาดวย 4 (2)
ขอมูลผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – สกุล

: นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ

อายุ
การศึกษา / การฝกอบรม

:
:
:
:
:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ตําแหนงที่สําคัญในปจจุบัน

:
:
:

ประสบการณการทํางาน
( 5 ปยอนหลัง)

:
:

ความรูความชํานาญ
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา

:
:
:

วาระการดํารงตําแหนงใน PTTGC
สัดสวนการเขารวมประชุม
ในรอบป 2555

58 ป
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Post-Graduate Diploma, Hydraulic Engineering, International Institute of
Hydraulic Engineering, Delft, ประเทศเนเธอรแลนด
หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง รุนที่ 1 กระทรวงพลังงาน
หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุนที่ 43 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุนที่ 44 สถาบันพัฒนา
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 51
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 96/2012 และ
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 39/2012
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2556)
2552 – 2554 รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
2550 – 2552 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาพลังงานทดแทน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน
เปนผูทรงคุณวุฒิดานนโยบายและแผนพลังงาน
กรรมการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทฯ
: 19 ตุลาคม 2554 – 4 เมษายน 2556

: คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12 ครั้ง
(คิดเปนรอยละ 100)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100)
คณะกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง
(คิดเปนรอยละ 100)
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จํานวนหุนใน PTTGC

: ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
: กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2556)

:

2 แหง

: 1 แหง
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
: ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
: 1 แหง
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
: กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันและกาซธรรมชาติและเปนผูถือหุนใหญ

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง

:

ไม

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

:

ใช

:

ใช

:

ไมมี

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแตงตั้งขาราชการ
ระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่
รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนหลายแหง
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอื่น ผูบริหาร หรือ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

ผลงานในระหวางดํารงตําแหนงกรรมการ ป 2555
1. รวมกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให
บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2. รวมกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
3. รวมให ข อเสนอแนะและข อคิ ดเห็ นที่เปนอิส ระอันเปนประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ฯ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และสามารถแขงขันไดในระยะยาว
4. เปนกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่กําหนดกรอบ/นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงสอบทาน/
ใหความเห็นชอบตอแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหดําเนินการตามนโยบายที่กําหนด ตลอดจน
โครงการลงทุ นที่ สํ า คั ญและใช เงิ นลงทุนสูง และใหขอเสนอแนะตอแนวทางการบริหารความเสี่ ย ง
ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ชวยใหบริษัทฯ
มีความพรอมในการจัดการ/รองรับความเสี่ยงที่มีผลกระทบรุนแรงไดลวงหนา
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สิ่งที่สงมาดวย 4 (3)
ขอมูลผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – สกุล
อายุ

:

การศึกษา / การฝกอบรม

:

:

:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ตําแหนงที่สําคัญในปจจุบัน

:
:
:

นางรวีพร คูหิรัญ
68 ป
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Master of Business Administration - MBA (Accounting), Central Michigan
University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 38
หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. 14) วิทยาลัย
การยุติธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลยุติธรรม
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุนที่ 4 (TEPCoT 4)
หอการคาแหงประเทศไทยรวมกับกระทรวงพาณิชย
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 7
หลักสูตรการตรวจเงินแผนดิน (The International Auditor’s Fellowship
Program) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Audit of Computer Systems, Kingston Polytechnic ประเทศอังกฤษ
การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยใชคอมพิวเตอร ณ สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ประเทศอังกฤษ
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ประเทศเกาหลี
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 94/2012
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 155/2012 และ
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 38/2012
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการวิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
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ประสบการณการทํางาน
( 5 ปยอนหลัง)

ความรูความชํานาญ

: 2551 – 2553 กรรมการคดีพิเศษ (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) คณะกรรมการ
คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (D.S.I.)
: 2543 – 2549 กรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน
: เปนผูทรงคุณวุฒิดานตรวจสอบ และบัญชี

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง

:

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา

:

พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระการดํารงตําแหนงใน
PTTGC
สัดสวนการเขารวมประชุม
ในรอบป 2555

: 19 ตุลาคม 2554 – 4 เมษายน 2556

: คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100)
คณะกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง
(คิดเปนรอยละ 100)
: ไมมี
จํานวนหุนใน PTTGC
: 2 แหง
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
: ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
: 1 แหง
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
: กรรมการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการวิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ

:

ไมมี

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง

:

ไมมี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

:

ใช

:

ใช

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแตงตั้งขาราชการ
ระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่
รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนหลายแหง
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ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอื่น ผูบริหาร หรือ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

:

ไมมี

ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / ผูถือหุนรายใหญ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ไมเปน
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
ไมเปน
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
ไมมี
4. เปนผูประกอบกิจการหรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน
ไมเปน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัย
ผลงานในระหวางดํารงตําแหนงกรรมการ ป 2555
1. รวมกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให
บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2. รวมกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
3. รวมใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นที่เปนอิสระอันเปนประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และสามารถแขงขันไดในระยะยาว
4. เปนกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานความถูกตองเพียงพอและเหมาะสมของรายงานทางการเงิน
ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี
และคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแล และพัฒนางาน
ตรวจสอบภายในและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการตรวจสอบภายในอยางตอเนื่องและเปนไปตามมาตรฐานสากล
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สิ่งที่สงมาดวย 4 (4)
ขอมูลผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – สกุล

: นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

อายุ

:

53 ป

การศึกษา / การฝกอบรม

:

เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
The Executive Management Seminar 2002 for Paper and Packaging Business,
the Wharton School, University of Pennsylvania
ปริญญาบัตร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 22
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 2
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 110/2008 และ
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 25/2009
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ตําแหนงที่สําคัญในปจจุบัน

:
:
:
:
:
:
:
:

ประสบการณการทํางาน
( 5 ปยอนหลัง)

:
:
:
:
:

กรรมการอิสระ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรรมการ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ประธานเจาหนาที่ฝายบริหาร บริษัท นิวไวเต็ก จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท เพรสทิจ ไดเรคท มารเก็ตติ้ง จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท เพรสทิจ กิฟท แอนด พรีเมี่ยม จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท บางกอก บายนดิ้ง จํากัด
2553 – 2555 รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2551 – 2553 กรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (วว.)
2549 – 2553 ประธาน กลุมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑกระดาษ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2549 – 2552 กรรมการ การไฟฟานครหลวง
2549 – 2551 กรรมการบริหาร สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
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:

2548 – 2551 กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2548-2551 ประธาน มูลนิธิสหพันธอุตสาหกรรมการพิมพ

ความรูความชํานาญ

:

เปนผูทรงคุณวุฒิดานอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง

:

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา

:

พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระการดํารงตําแหนงใน
PTTGC
สัดสวนการเขารวมประชุม
ในรอบป 2555

: 19 ตุลาคม 2554 – 4 เมษายน 2556

:

จํานวนหุนใน PTTGC

: คณะกรรมการบริษัทฯ 11/12 ครั้ง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง
: ไมมี

(คิดเปนรอยละ 91.66)
(คิดเปนรอยละ 100)
(คิดเปนรอยละ 100)

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
: กรรมการอิสระ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

:

2 แหง

: 6 แหง
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
: รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
: ประธานเจาหนาที่ฝายบริหาร บริษัท นิวไวเต็ก จํากัด
: กรรมการบริหาร บริษัท เพรสทิจ ไดเรคท มารเก็ตติ้ง จํากัด
: กรรมการบริหาร บริษัท เพรสทิจ กิฟท แอนด พรีเมี่ยม จํากัด
: กรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด
: กรรมการบริหาร บริษัท บางกอก บายนดิ้ง จํากัด

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ

:

ไมมี

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง

:

ไมมี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

:

ใช
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มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแตงตั้งขาราชการระดับสูงหรือ
บุคคลดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุน
หลายแหง
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอื่น ผูบริหาร หรือ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

:

ใช

:

ไมมี

ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / ผูถือหุนรายใหญ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ไมเปน
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
ไมเปน
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
ไมมี
4. เปนผูประกอบกิจการหรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน
ไมเปน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัย
ผลงานในระหวางดํารงตําแหนงกรรมการ ป 2555
1. รวมกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให
บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2. รวมกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
3. รวมใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นที่เปนอิส ระอันเปนประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ฯ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และสามารถแขงขันไดในระยะยาว
4. เปนกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทําหนาที่กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และสงเสริมเพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนพัฒนา
และยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สูมาตรฐานสากล และเสนอแนะแนวทางการดูแล
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย และกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชน และเสนอแนะแนว
ปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัทฯ
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ขอมูลผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – สกุล
อายุ
การศึกษา / การฝกอบรม

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ
ตําแหนงที่สําคัญ
ในปจจุบัน

ประสบการณการทํางาน
( 5 ปยอนหลัง)

: นายอนนต สิริแสงทักษิณ
: 60 ป
: ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
: ปริญญาโท พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
: ประกาศนียบัตร Project Investment Appraisal and Management และ Global
Leadership, Harvard University สหรัฐอเมริกา
: หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท. 1) รุนที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 52/2006 และ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 73/2006
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
: รองประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
: รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
: ประธานกรรมการ PTT Chemical International Private Limited
: ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด
: ประธานกรรมการ Emery Oleochemicals (M) SdnBhd
: ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด
: ประธานกรรมการ PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited
: กรรมการ Vencorex Holding
: กรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V.
: กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด
: กรรมการสภา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
: 2551 – เม.ย. 2555 กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
: 2545 – 2551
รองกรรมการผูจัดการใหญกลยุทธและพัฒนาองคกร
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
: 2553 –พ.ค. 2555 กรรมการ PTTEP FLNG Holding Company Limited
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ความรูความชํานาญ
ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแตงตั้ง
หลักเกณฑ / วิธีการสรรหา
วาระการดํารงตําแหนงใน
PTTGC
สัดสวนการเขารวม
ประชุมในรอบป 2555
จํานวนหุนใน PTTGC

:
:

2553 –พ.ค. 2555
2549 – 2552
2549 – 2552
2549 – 2552
2548 – 2552
2547 – 2552
2547 – 2552
2547 – 2552
2547 – 2552
2547 – 2552
2543 – 2552

กรรมการ PTT FLNG Limited
ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด
กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด
กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด
กรรมการ บริษัท สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด
กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด
กรรมการ บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด

เปนผูทรงคุณวุฒิดานปโตรเลียม ปโตรเคมี และบริหารจัดการ
กรรมการ

พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทฯ
: 1 พฤษภาคม 2555 – 4 เมษายน 2556
:

: คณะกรรมการบริษัทฯ 8/8 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 100)
(เริ่มดํารงตําแหนง 1 พฤษภาคม 2555)
: 76,027 หุน (คิดเปนรอยละ 0.001686) (คูสมรส 6,705 หุน)

: 3 แหง
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
: กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
: รองประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
: รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
: 8 แหง
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
: ประธานกรรมการ PTT Chemical International Private Limited
: ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด
: ประธานกรรมการ Emery Oleochemicals (M) SdnBhd
: ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด
: ประธานกรรมการ PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited
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:
:
:

กรรมการ Vencorex Holding
กรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V.
กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด

: 1 แหง
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
: รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันและกาซธรรมชาติและเปนผูถือหุนใหญ
: ไมมี
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง
: ใช
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแตงตั้งขาราชการระดับสูง หรือบุคคล : ใช
ดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนหลายแหง
: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการรายอื่น ผูบริหาร หรือ ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย
ผลงานในระหวางดํารงตําแหนงกรรมการป 2555
1. รวมจัดทําแผนกลยุทธทั้งระยะสั้นและระยะยาว เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเพิ่มมูลคาและตอยอด
โอกาส/การเติบโตทางธุรกิจอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2. สื่อสารและถายทอดวิสัยทัศน/แนวทางการดําเนินองคกรตอผูบริหาร พนักงาน ผูถือหุน นักลงทุน ผูรวมธุรกิจ
ตลอดจนผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ เพื่อใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดไว
3. บริหารจัดการทรัพยากร การเงิน งบประมาณ เทคโนโลยี วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ แนวโนมและโอกาสทางธุรกิจ
ตลอดจนบริหารและจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับเปาหมายในการดําเนิน
ธุรกิจ เพื่อการบรรลุผลสําเร็จขององคกร
4. ประสานสัมพันธอันดีในการทํางานอยางใกลชิดรวมกับคณะกรรมการ ฝายจัดการ และกํากับดูแลใหมีการ
นํ า เสนอข อมู ล ตอ คณะกรรมการอย า งครบถ วน/เพี ย งพอต อการตั ดสิ น ใจ รายงานผลการปฏิ บัติ ง านต อ
คณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ
5. กํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามเปาหมายธุรกิจอยางมีจริยธรรมบนพื้นฐานการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มีความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต มีระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของในทุก
ประเทศที่บริษัทฯ ไดเขาไปรวมลงทุนเพื่อตอยอดและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ อยางครบวงจรและเทียบไดกับ
มาตรฐานระดับสากล
6. วางยุทธศาสตรแนวทางและรูปแบบการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย สงเสริมกิจกรรม
ตอบแทนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมที่คํานึงถึงประโยชนตอประเทศชาติในวงกวาง เสริมสรางวัฒนธรรม
ความปลอดภัย และแสดงออกถึงภาวะผูนําดวยการปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีใหกับผูบริหารและพนักงานใน
ดานตาง ๆ
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นิยามกรรมการอิสระ
(1) ถื อหุ นไม เกิ นร อยละ 0.5 ของจํา นวนหุน ที่มีสิ ท ธิ ออกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษัท บริ ษัท ใหญ
บริษั ทย อย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํา นาจควบคุมของบริษัท โดยนับ รวมการถือหุนของผูที่
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) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ รวมทั้งไม
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปจจุบันและกอนไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป
โดยความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับ
ความช วยเหลื อทางการเงิ น ดวยการรั บหรือใหกูยืม ค้ํา ประกัน การใหสินทรัพ ยเปนหลัก 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 รับ การแต ง ตั้ ง ขึ้น เพื่ อ เป น ตั ว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ผู ถื อ หุ น
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(8) ไม ป ระกอบกิ จการที่ มี ส ภาพอยา งเดีย วกันและเป นการแข ง ขันที่มีนัย กับ กิจการของบริษั ท
หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงานที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริ ษัท อื่นซึ่ ง ประกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอยา งเดีย วกั นและเปนการแขง ขั นที่มีนัย กับ กิจ การของบริ ษั 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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