สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 (1)
ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ – สกุล
อายุ
วันทีด่ ารงตาแหน่ ง




นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
62 ปี
19 ตุลาคม 2554

จานวนการถือหุ้น



271,142 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.006014 %) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

การศึกษา / การฝึ กอบรม

: ศิลปศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
 ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
 ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจ (M.B.A.) Utah State University, สหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริ ญญาบัตร หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ นที่ 10
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4010)
: Certificate in Advance Management Program (รุ่ น 155)
Harvard Business School, สหรัฐอเมริ กา
: ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สาหรับนักบริ หารระดับสูง (ปปร.) รุ่ นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
: หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่ นที่ 3

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 26/2004
และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ น 28/2012
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)



ตาแหน่ งทีส่ าคัในนปัจจุบัน :
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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: 5 แห่ ง



:
:
:

:

ประธานกรรมการ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
กรรมการ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
ประธานกรรมการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริ ษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารนนกิจการทีไ่ ม่ นช่ บริษัทจดทะเบียน
นนตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
: ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน)

: 1 แห่ ง

: 5 แห่ ง
การดารงตาแหน่ งนนองค์ กรอืน่ /กิจกรรมพิเศษที่สาคัใ
: ประธานองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
 ประธานกรรมการมูลนิ ธิพลังที่ยงั่ ยืน
 ประธานกรรมการมูลนิ ธิสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท
้ รงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กรรมการผูท
้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประสบการณ์การทางาน
: 2546 - 2554
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ /
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
( 5 ปี ย้ อนหลัง)
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
 2553 - เม.ย. 2556 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
 2548 - 2555
ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยลูบ้ เบส จากัด (มหาชน)
 ต.ค. 2551ประธานกรรมการ บริ ษทั ปตท. สารวจและผลิต
มี.ค.2554
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
 2543 - 2554
กรรมการ บริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด
(มหาชน)
 2550 - 2554
กรรมการ บริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด
(มหาชน)
 2548 - 2553
ประธานกรรมการ บริ ษทั ปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน)
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ประธานกรรมการ บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าอิสระ
(ประเทศไทย) จากัด
ประธานกรรมการ / กรรมการ
บริ ษทั ไทยออยล์ เพาเวอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ธนาคารนครหลวงไทย จากัด
(มหาชน)
2547 - 2553
กรรมการ บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
2549 - มี.ค. 2551 สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ

ความรู้ความชานาใ



ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี พลังงาน และการบริ หารจัดการ

ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่ งตั้ง
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา



กรรมการ



พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
นน PTTGC
สั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ ม
นนรอบปี 2556

: 2 ปี 5 เดือน (19 ตุลาคม 2554 – 8 เมษายน 2557)






ก.ย. 2546 มี.ค. 2554
เม.ย. 2546 มี.ค. 2554
2551 - 2553

: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
: นัดพิเศษ

13/13 ครั้ง (คิดเป็ นร้อยละ 100)
2/2 ครั้ง (คิดเป็ นร้อยละ 100)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารนนกิจการอืน่ ทีอ่ าจทานห้ เกิดความ
: 1 แห่ ง
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
: กรรมการ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายนนระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง



ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน



นช่

มีคุณสมบัตติ ามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู งหรือบุคคล
ดารงตาแหน่ งกรรมการนนรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง



นช่

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอืน่ ผู้บริหาร หรือ
ผู้ถือหุ้นรายนหใ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่ อย



ไม่ มี
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ผลงานนนระหว่ างดารงตาแหน่ งกรรมการ ปี 2556
ร่ วมกาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ ษทั ฯ
มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
- ร่ วมกากับดูแล ติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้
- ได้ปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ดว้ ยภาวะผูน้ าในฐานะประธานกรรมการ มีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ
เพื่อให้คณะกรรมการภายใต้การนาของประธานกรรมการ สามารถกาหนดนโยบายและกากับดูแลการ
ดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร รวมทั้งวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสิ นใจออกเสี ยงลงมติในเรื่ องสาคัญ
ตลอดจนแก้ไขสถานการณ์หรื อปั ญหาเฉพาะหน้าของบริ ษทั ฯ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย

-
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ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ – สกุล
อายุ
วันทีด่ ารงตาแหน่ ง



จานวนการถือหุ้น
การศึกษา / การฝึ กอบรม












การอบรมหลักสู ตรกรรมการ



สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 (2)

นายอานวย ปรี มนวงศ์
55 ปี
19 ตุลาคม 2554
ไม่มี
เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พัฒนบริ หารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
Advanced Executive Program, Kellogg School of Management,
Northwestern University, U.S.A.
ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ นที่ 51
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 80/2006
หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่ น 11/2011
และหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 38/2012,
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ตาแหน่ งทีส่ าคัในนปัจจุบัน :
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
: 2 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริ ษท
ั ณุศาศิริ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนใน
: ไม่ มี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การดารงตาแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ
: 3 แห่ ง
 หัวหน้าผูต้ รวจราชการ กระทรวงการคลัง
 กรรมการธนาคารออมสิ น กระทรวงการคลัง
 กรรมการ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
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ประสบการณ์การทางาน
( 5 ปี ย้ อนหลัง)







2549 - 2551 รองอธิบดี กรมธนารักษ์
2547 - 2549 ผูอ้ านวยการสานักบริ หารที่ราชพัสดุกรุ งเทพมหานคร
กรมธนารักษ์
2551 - 2552 ที่ปรึ กษาด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ กรมธนารักษ์
2555
ประธานกรรมการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
2552 - 2555 ประธานกรรมการ
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

ความรู้ความชานาใ



เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง



กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา



พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ งนน PTTGC



2 ปี 5 เดือน (19 ตุลาคม 2554 – 8 เมษายน 2557)

สั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ ม
นนรอบปี 2556



คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
นัดพิเศษ
คณะกรรมการตรวจสอบ




11/13 ครั้ง (ร้อยละ 84.6)
2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารนนกิจการอืน่ ทีอ่ าจทานห้ เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายนนระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง



ไม่ มี



ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน



นช่

มีคุณสมบัตติ ามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่ งตั้งข้ าราชการ
ระดับสู งหรือบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการนนรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่
รัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง



นช่

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอืน่ ผู้บริหาร หรือ
ผู้ถือหุ้นรายนหใ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่ อย



ไม่ มี
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ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท / บริษัทนหใ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายนหใ่ หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งนนปัจจุบันหรือนนช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษา
ไม่เป็ น
ที่ได้รับเงินเดือนประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
ไม่เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ ไม่มี
4. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ไม่เป็ น
ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั
ผลงานนนระหว่ างดารงตาแหน่ งกรรมการ ปี 2556
ร่ วมกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
บริ ษทั ฯ มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
- ร่ วมกากับดูแล ติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้
- ร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็ นอิสระอันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
- บทบาทหน้า ที่ ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ได้ท าหน้า ที่ ส อบทานความถู ก ต้อ งเพี ย งพอและ
เหมาะสมของรายงานทางการเงิ น มอบนโยบายและกากับดู แลให้มีการบริ หารความเสี่ ยงของ
บริ ษัท ระบบการควบคุ ม ภายใน รวมทั้ง พิ จ ารณาคัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี และ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตลอดจนกากับดูแล และพัฒนา
งานตรวจสอบภายในและให้ ข ้อ เสนอแนะที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลของระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล

-
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 (3)
ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ – สกุล



นายเสมอใจ ศุขสุ เมฆ

อายุ



59 ปี

วันทีด่ ารงตาแหน่ ง



-

จานวนการถือหุ้น



ไม่มี

การศึกษา / การฝึ กอบรม




เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต M.S. (Economics), University of North Texas
ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



-

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

ตาแหน่ งทีส่ าคัในนปัจจุบัน :
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่ มี

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ผูอ้ านวยการ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
การดารงตาแหน่ งนนองค์ กรอืน่ /กิจกรรมพิเศษที่สาคัใ :

ไม่ มี

2556
ผูต้ รวจราชการกระทรวงพลังงาน
2541 - 2556 รองผูอ้ านวยการ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รับผิดชอบ สานักนโยบายไฟฟ้ าและศูนย์พยากรณ์และ
สารสนเทศพลังงาน

ประสบการณ์การทางาน
( 5 ปี ย้ อนหลัง)



ความรู้ความชานาใ



ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นพลังงาน เศรษฐศาสตร์ และการบริ หารจัดการ

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง



กรรมการ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา



วาระการดารงตาแหน่ งนน PTTGC



พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
-

สั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ ม
นนรอบปี 2556



-
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารนนกิจการอืน่ ทีอ่ าจทานห้ เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ


: 1 แห่ ง

ผูอ้ านวยการ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
เป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล และวางแผนนโยบายด้านพลังงาน

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายนนระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง



ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน



นช่

มีคุณสมบัตติ ามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรือบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการนนรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ถือ
หุ้นหลายแห่ ง



นช่

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอืน่ ผู้บริหาร หรือ
ผู้ถือหุ้นรายนหใ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่ อย



ไม่ มี

ผลงานนนระหว่ างดารงตาแหน่ งกรรมการปี 2556 : ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)
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ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 (4)

ชื่อ – สกุล



นายสรัญ รังคสิ ริ

อายุ



57 ปี

วันทีด่ ารงตาแหน่ ง



18 ตุลาคม 2556

จานวนการถือหุ้น



ไม่มี

การศึกษา / การฝึ กอบรม



M.S. Management, Polytechnic Institute of New York, U.S.A.
วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Thirty Fourth Oxford Energy Seminar, St. Catherine’s College,
Oxford University, U.K.
NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009,
The Wharton School of the University of Pennsylvania, U.S.A.
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ วมเอกชน (ปรอ.) รุ่ นที่ 23






การอบรมหลักสู ตรกรรมการ



หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ น 8/2004,
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 61/2005,
และหลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่ น 19/2005,
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ตาแหน่ งทีส่ าคัในนปัจจุบัน :
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน



3 แห่ ง

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน



ไม่ มี

การดารงตาแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ



ไม่ มี





ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการกลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขั้นปลาย
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
กรรมการ / กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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ประสบการณ์การทางาน
( 5 ปี ย้ อนหลัง)






2554 - 30 ก.ย. 2556 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ ามัน
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
2553 - 2554
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ การตลาดขายปลีก
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
2552 - 2553
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ การตลาดพาณิ ชย์และ
ต่างประเทศ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
2551 - 2552
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สื่ อสารองค์กรและกิจการ
เพื่อสังคม บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

ความรู้ความชานาใ



เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี พลังงาน และการบริ หารจัดการ

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง



กรรมการ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา



พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
นน PTTGC



5 เดือน (18 ตุลาคม 2556 – 8 เมษายน 2557)

สั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ ม
นนรอบปี 2556



ดารงตาแหน่งแทนนายณัฐชาติ จารุ จินดา กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ
ในปี 2557


คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารนนกิจการอืน่ ทีอ่ าจทานห้ เกิดความขัดแย้ง
: 2 แห่ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
 ผูบ
้ ริ หาร บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
 กรรมการ บริ ษท
ั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ร่ วมกัน
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายนนระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
 ไม่ มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการ
 นช่
กากับตลาดทุน
มีคุณสมบัตติ ามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู งหรือบุคคล  นช่
ดารงตาแหน่ งกรรมการนนรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง
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ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอืน่ ผู้บริหาร หรือ
ผู้ถือหุ้นรายนหใ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่ อย



ไม่ มี

ผลงานนนระหว่ างดารงตาแหน่ งกรรมการ ปี 2556
- ร่ วมกาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ ษทั ฯ
มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
- ร่ วมกากับดูแล ติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้
- ร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
- บทบาทในฐานะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ท าหน้า ที่ ก าหนดกรอบ/นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง
รวมถึ งสอบทาน/ให้ความเห็ นชอบต่อแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้ดาเนิ นการตามนโยบายที่
กาหนด ตลอดจนโครงการลงทุนที่สาคัญและใช้เงินลงทุนสู ง และให้ขอ้ เสนอแนะต่อแนวทางการ
บริ หารความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการบริ หารความเสี่ ยง
ช่วยให้บริ ษทั ฯ มีความพร้อมในการจัดการ/รองรับความเสี่ ยงที่มีผลกระทบรุ นแรงได้ล่วงหน้า
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ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ – สกุล
อายุ




นายบวร วงศ์สินอุดม
59 ปี

วันทีด่ ารงตาแหน่ ง



19 ตุลาคม 2554

จานวนการถือหุ้น

: 223,868 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.004965%)

การศึกษา / การฝึ กอบรม






การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 (5)

ปริ ญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาบัตร หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (วปรอ.)
รุ่ นที่ 17 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 76/2008
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ตาแหน่ งทีส่ าคัในนปัจจุบัน :
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
 3 แห่ ง
 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
กลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขั้นปลาย บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
 รองประธานกรรมการ บริ ษท
ั วีนิไทย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน








7 แห่ ง

ประธานกรรมการ บริ ษทั เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั พีทีที ฟี นอล จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ ง จากัด
กรรมการ PTT Chemical International Private Limited
กรรมการ PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited
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กรรมการ บริ ษทั ไทยแท้งค์เทอร์มินลั จากัด
กรรมการ บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด

การดารงตาแหน่ งนนองค์ กรอืน่ /กิจกรรมพิเศษที่สาคัใ
ประสบการณ์การทางาน
( 5 ปี ย้ อนหลัง)

: 1 แห่ ง



กรรมการ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย



ต.ค. 2554-ต.ค.2556 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ต.ค. 2553-ต.ค. 2554 กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และเลขานุการคณะกรรมการ
บริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน)
2552 - 2553
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสปฏิบตั ิการ และ
รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ แผนพาณิ ชย์และ
พัฒนาธุรกิจ บริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่
จากัด (มหาชน)
2554 - 2556
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จากัด
2551 - 2552
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (ร่ วม)
บริ ษทั อัลลายแอนซ์ รี ไฟน์นิ่ง จากัด








ความรู้ความชานาใ



เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี พลังงาน และการบริ หารจัดการ

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง



กรรมการ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา



พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
นน PTTGC
สั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มนน
รอบปี 2556



2 ปี 5 เดือน (19 ตุลาคม 2554 – 8 เมษายน 2557)



คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
12/13 ครั้ง (คิดเป็ นร้อยละ 92.3)
นัดพิเศษ
2/2 ครั้ง (คิดเป็ นร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5/5 ครั้ง (คิดเป็ นร้อยละ 100)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
4/4 ครั้ง (คิดเป็ นร้อยละ 100)
(พ้นจากตาแหน่งกรรมการกากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556)
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารนนกิจการอืน่ ทีอ่ าจทานห้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: 1 แห่ ง
ต่ อบริษัทฯ
 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
กลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขั้นปลาย บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายนนระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง



มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน



ไม่ มี
นช่

มีคุณสมบัตติ ามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู งหรือบุคคล
ดารงตาแหน่ งกรรมการนนรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง



นช่

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอืน่ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายนหใ่ ของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่ อย



ไม่ มี

ผลงานนนระหว่ างดารงตาแหน่ งกรรมการ ปี 2556
นาเสนอแผนกลยุทธ์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาวต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอด
โอกาส/การเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
- บทบาทในฐานะกรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการ ประสานสัมพันธ์อน
ั ดี ในการทางานอย่าง
ใกล้ชิดร่ วมกับคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และกากับดูแลให้มีการนาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการอย่าง
ครบถ้วน/เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
- บทบาทในฐานะกรรมการกากับดู แลกิ จการ ได้กากับดู แลกิ จการของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมบนพื้นฐานการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระบบการ
กากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องในทุกประเทศที่ บริ ษทั ฯ ได้เข้าไปร่ วมลงทุนเพื่อ
ต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างครบวงจรและเทียบได้กบั มาตรฐานระดับสากล
- บทบาทในฐานะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทาหน้าที่กาหนดกรอบ/นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
รวมถึงสอบทาน/ให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้ดาเนิ นการตามนโยบายที่
กาหนด ตลอดจนโครงการลงทุนที่สาคัญและใช้เงินลงทุนสู ง และให้ขอ้ เสนอแนะต่อแนวทางการ
บริ หารความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลของการบริ หารความเสี่ ยง
ช่วยให้บริ ษทั ฯ มีความพร้อมในการจัดการ/รองรับความเสี่ ยงที่มีผลกระทบรุ นแรงได้ล่วงหน้า
-
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 (6)
นิยามกรรมการอิสระ
(1) ถือหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยนับรวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
(2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
อิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
โดยความสัมพันธ์ทางธุ รกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่า ตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
โดยให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
(5) ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั (ถือหุ ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ ยวข้องด้วย) ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี
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(6) ไม่ เ ป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อหุ ้นส่ วนของ ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
อิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง
พนักงานที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั อื่นซึ่ งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริ ษทั
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการ
ตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็ นกรรมการที่
มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน

หมายเหตุ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) ได้กาหนดคุณสมบัติเรื่ องการถือหุน้ ของ
กรรมการอิสระตามข้อ (1) ไว้เข้มกว่าข้อกาหนดขั้นต่าของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ซึ่งกาหนดการถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1
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