ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (1)

ชื่อ – สกุล
อายุ

: นายสมชาย คูวจิ ิตรสุ วรรณ
: 63 ปี

วันทีด่ ารงตาแหน่ ง

: 19 ตุลาคม 2554

จานวนการถือหุ้น

: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

:
:
:
:
:
:

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 76/2006
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 56/2006
หลักสู ตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)
รุ่ น 3/2006 และหลักสู ตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ น 28/2012
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

นิติศาสตร์ บณั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง รุ่ นที่ 1
เนติบณั ฑิตไทย รุ่ นที่ 27 สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณั ฑิตยสภา
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
หลักสู ตรอัยการจังหวัด รุ่ นที่ 9/2530
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 9
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่ น 2
สถาบันวิทยาการพลังงาน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

: 1 แห่ ง

: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

: ไม่ มี

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ
: 2 แห่ ง
: อธิ บดีอยั การ สานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
: กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

: 2554 - 2557
: 2554 - 2556
: 2544 - 2556

กรรมการ / ประธานกรรมการการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงและควบคุมภายใน การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
อธิบดีอยั การ สานักงานคณะกรรมการอัยการ
สานักงานอัยการสู งสุ ด
ประธานกรรมการ บริ ษทั กรุ งไทยกฎหมาย จากัด
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: 2551 - 2554
:
:
:
:

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั ปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน)
อธิบดีอยั การ ฝ่ ายคดีศาลสู ง เขต 9
อธิบดีอยั การ สานักงานนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กรรมการบริ หาร องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
กรรมการ การไฟฟ้ านครหลวง

2551 - 2554
2551 - 2554
2552 - 2554
2551 - 2554

ความรู้ ความชานาญ
ประเภทกรรมการ
ทีเ่ สนอแต่ งตั้ง

: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฎหมาย และตรวจสอบ
: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
: ครั้งที่ 1 : 19 ตุลาคม 2554 - 2 เมษายน 2555 (6 เดือน)
: ครั้งที่ 2 : 2 เมษายน 2555 - 1 เม.ย. 2558 (3 ปี )
(จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งที่จดั ประชุม)
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
12/12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการตรวจสอบ
7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
ใน PTTGC
สั ดส่ วนการเข้ าประชุ ม
กรรมการในรอบปี 2557

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

: ไม่ มี

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน

: ใช่

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรือบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรั ฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง

: ใช่

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

: ไม่ มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคล ทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ งในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
: ไม่เป็ น
ประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
: ไม่เป็ น
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3. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
4. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั

: ไม่มี
: ไม่เป็ น

ผลงานระหว่างดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2557 - กุมภาพันธ์ 2558
1. ร่ วมกาหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
2. ร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ รวมทั้งศึกษาและแสวงหาข้อมูล
ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุ รกิ จตามแผนกลยุทธ์ บริ ษ ทั ฯ ตลอดจนติดตามผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ และเป้ าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เ ข้า ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี และประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่สอบทานความถูกต้อง เพียงพอและเหมาะสมของรายงานทางการ
เงิน มอบนโยบายและกากับดูแลให้มีการบริ หารความเสี่ ยง สอบทานประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุม
ภายใน พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนกากับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพื่อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการตรวจสอบภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล
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ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (2)

ชื่อ – สกุล

: นายวศิน ธีรเวชญาณ

อายุ

: 66 ปี

วันทีด่ ารงตาแหน่ ง

: 19 ตุลาคม 2554

จานวนการถือหุ้น

: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

:
:
:
:

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 94/2012
หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 155/2012
และหลักสู ตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
รุ่ น 5/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบณั ฑิตไทย (น.บ.ท.) เนติบณั ฑิตยสภา พ.ศ. 2515
หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 40

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
: 1 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

: ไม่ มี

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ
: 7 แห่ ง
: ที่ปรึ กษากระทรวงการต่างประเทศ
: ประธานคณะกรรมการจัดทาหลักเขตแดนร่ วมไทย - มาเลเซีย (ฝ่ ายไทย)
: กรรมการในคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาต่างๆ
ของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
: ผูบ้ รรยายกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมืองและแผนกคดีบุคคล
สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
: รองประธานคณะกรรมาธิ การเขตแดนร่ วมไทย - ลาว (ฝ่ ายไทย)
: รองประธานคณะกรรมการเขตแดนร่ วมไทย - พม่า (ฝ่ ายไทย)
: ที่ปรึ กษา บริ ษทั น้ าตาลมิตรผล จากัด
ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

: 2554 - 2557
: 2551 - 2557

อุปนายก สมาคมมิตรภาพไทย - เกาหลีใต้
ประธานคณะกรรมการเขตแดนร่ วมไทย - พม่า (ฝ่ ายไทย)
ประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเขตแดนไทย - ลาว
(ฝ่ ายไทย)
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: 2552 - 2557

รองประธานคณะกรรมการร่ วมด้านเทคนิคไทย - กัมพูชา
(ฝ่ ายไทย) (เจรจาเขตแดนทางทะเล)
กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ประธานคณะกรรมาธิ การเขตแดนร่ วมไทย - กัมพูชา
(ฝ่ ายไทย)
สมาชิกในคณะผูท้ รงคุณวุฒิอาเซียน - เกาหลีใต้ของอาเซี ยน
ประธานคณะผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับสู งของอาเซียน
เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎบัตรอาเซียน

: 2554 - ส.ค. 2556
: 2551 - 2553
: 2551 - 2552
: 2551 - 2552
ความรู้ ความชานาญ

: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฎหมาย

ประเภทกรรมการ
ทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: กรรมการอิสระ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
ใน PTTGC

: ครั้งที่ 1 : 19 ตุลาคม 2554 - 2 เมษายน 2555 (6 เดือน)
: ครั้งที่ 2 : 2 เมษายน 2555 - 1 เมษายน 2558 (3 ปี )

สั ดส่ วนการเข้ าประชุ ม
กรรมการในรอบปี 2557

(จานวนครั้งเข้าประชุม / จานวนครั้งจัดประชุม)
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
11/12 ครั้ง (ร้อยละ 92)
: คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 3/4 ครั้ง (ร้อยละ 75)

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

: ไม่ มี

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง

: ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน

: ใช่

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรือบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรั ฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง

: ใช่

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

: ไม่ มี
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ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติ
บุคคล ทีอ่ าจมีความขัดแย้ งในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
4. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั

: ไม่เป็ น
: ไม่เป็ น
: ไม่มี
: ไม่เป็ น

ผลงานระหว่างดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2557 - กุมภาพันธ์ 2558
1. ร่ วมกาหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
2. ร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะ ซักถาม และแสดงความคิ ดเห็ นที่ เป็ นประโยชน์ อย่า งเป็ นอิ ส ระ รวมทั้ง ศึ ก ษาและ
แสวงหาข้อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาธุ ร กิ จ ตามแผนกลยุ ท ธ์ บ ริ ษ ัท ฯ ตลอดจนติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ และเป้ าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้เข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี และ
ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมควรได้รับการเสนอชื่ อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการอิสระ กรรมการเฉพาะเรื่ อง
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตามกระบวนการ/หลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงทาหน้าที่กาหนดค่าตอบแทน
ส าหรั บ กรรมการบริ ษ ัท ฯ กรรมการเฉพาะเรื่ อ ง และประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร อย่า งเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาตามความเหมาะสม
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ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (3)

ชื่อ – สกุล
อายุ

: ศาสตราจารย์ สุ รพล นิติไกรพจน์
: 54 ปี

วันทีด่ ารงตาแหน่ ง

: 22 กันยายน 2557

จานวนการถือหุ้น

: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

: ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย Soka ประเทศญี่ปุ่น
: ปริ ญญาเอก Doctorat en droit (mention très honorable), มหาวิทยาลัย
Robert Schuman de Strasbourg ฝรั่งเศส
: ปริ ญญาโท Diplôme d’ètudes approfondies (D.E.A.) de droit Public
มหาวิทยาลัย Strasbourg III ฝรั่งเศส
: เนติบณั ฑิตไทย สมัยที่ 35 สานักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
: นิติศาสตร์ บณั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสู ตรสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ
“การกระจายอานาจ และการปกครองท้องถิ่น” (IIAP), Paris ฝรั่งเศส
: หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง (วตท.) รุ่ นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
: ปริ ญญาบัตร หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ นที่ 23
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปรอ.), 2553

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ : หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 102/2008
และหลักสู ตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ น 25/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

: 1 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: ประธานกรรมการ บริ ษทั กรุ งเทพธนาคม จากัด
(วิสาหกิจสังกัดกรุ งเทพมหานคร)

: 1 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ
: ศาสตราจารย์ประจาสาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: กรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

: 6 แห่ ง
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ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

: กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบัน
อุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
: ประธานกรรมการบริ หาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
: กรรมการกฤษฎีการคณะที่ 8 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
: กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
: 2553 - 2557 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและประธานกรรมการตรวจสอบ
โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
: 2553 - 2555 กรรมการอิสระ และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
: 2552 - 2554 ประธานคณะกรรมการ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)
: 2547 - 2553 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความรู้ ความชานาญ

: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฎหมาย และการกากับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่เสนอ
แต่ งตั้ง
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: กรรมการอิสระ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
ใน PTTGC

: ครั้งที่ 1 : 22 กันยายน 2557 - 1 เมษายน 2558 (6 เดือน)

สั ดส่ วนการเข้ าประชุ ม
กรรมการในรอบปี 2557

(จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งที่จดั ประชุม)
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู งหรือ
บุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรั ฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ถือหุ้น
หลายแห่ ง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

: ใช่
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: ไม่ มี

: ใช่

: ไม่ มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ งในปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
4. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั

: ไม่เป็ น
: ไม่เป็ น
: ไม่มี
: ไม่เป็ น

ผลงานระหว่างดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2557 - กุมภาพันธ์ 2558
1. ร่ วมกาหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
2. ร่ วมกากับดูแล ให้ขอ้ เสนอแนะ ซักถาม และแสดงความคิ ดเห็ นอย่างเป็ นอิ สระ รวมทั้งศึกษาและแสวงหา
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุ รกิจตามแผนกลยุทธ์บริ ษทั ฯ และติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ และเป้ าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะประธานกรรมการกากับดู แลกิ จการ ได้ทาหน้าที่ กากับดู แลให้บ ริ ษทั ฯ มี การปฏิ บตั ิตาม
นโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จ ให้แนวทางในการพัฒนาและยกระดับระบบการ
กากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ สู่ มาตรฐานสากล ให้ความสาคัญกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุ มชน และ
สิ่ งแวดล้อม รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม และการสื่ อสารการดาเนิ นธุ รกิจบนพื้นฐานการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและหลักปฏิบตั ิดงั กล่าวสู่ พนักงานและสาธารณชน
4. บทบาทในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ท าหน้า ที่ ค ดั เลื อ กบุ ค คลที่ ส มควรได้รับ การ
เลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง ตามกระบวนการสรรหาที่ โ ปร่ ง ใส รวมถึ ง ก าหนด
ค่า ตอบแทนส าหรั บ กรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่ อง และประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หาร อย่างเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาตามความเหมาะสม
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ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (4)

ชื่อ – สกุล
อายุ
วันทีด่ ารงตาแหน่ ง
จานวนการถือหุ้น

:
:
:
:

พันเอก นิธิ จึงเจริ ญ
43 ปี
22 กันยายน 2557
ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

: ปริ ญญาโทวิศวกรรมเครื่ องกล Stevens Institute of Technology,
New Jersey, U.S.A.
: ปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตร์บณั ฑิต โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
: หลักสู ตรหลักประจาชุดที่ 80 โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
: หลักสู ตรการปฏิบตั ิการสันติภาพ
: หลักสู ตรการจัดการลดความขัดแย้ง

การอบรมหลักสู ตร
กรรมการ

: หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 200/2015
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: กรรมการอิสระ / กรรมการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

: 1 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

: ไม่ มี

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ
: ประจากรมข่าวทหารบก

: 1 แห่ ง

ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

: 2556 - 2557 รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 11
: 2555 - 2556 ฝ่ ายเสนาธิการ ประจาผูบ้ งั คับบัญชา
: 2553 - 2555 ผูบ้ งั คับกองพันทหารราบ กองพันทหารราบที่ 3
กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
: 2552
หัวหน้าแผนกตรวจสอบวิเคราะห์ กองปลัดบัญชี กองทัพภาคที่ 1

ความรู้ ความชานาญ

: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นความมัน่ คง และวิศวกรรม

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
ใน PTTGC

: กรรมการอิสระ

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
: ครั้งที่ 1 : 22 กันยายน 2557 - 1 เมษายน 2558 (6 เดือน)
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สั ดส่ วนการเข้ าประชุ ม
กรรมการในรอบปี 2557

(จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งที่จดั ประชุม)
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

: ใช่

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรือบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรั ฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

: ใช่

: ไม่ มี

: ไม่ มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคล ทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ งในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
: ไม่เป็ น
ประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
: ไม่เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
: ไม่มี
4. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึ กษา : ไม่เป็ น
ที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั
ผลงานระหว่างดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2557 - กุมภาพันธ์ 2558
1. ร่ วมกาหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
2. ร่ วมกากับดูแล ให้ขอ้ เสนอแนะ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ รวมทั้งศึกษาและแสวงหา
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุ รกิจตามแผนกลยุทธ์บริ ษทั ฯ ตลอดจนติดตามผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ และเป้ าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะกรรมการกากับดูแลกิจการ ร่ วมส่ งเสริ มการดาเนินธุ รกิจบนพื้นฐานของการกากับดูแล
กิจการที่ดี ทาหน้าที่กากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณธุ รกิจ ให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ แนวปฏิบตั ิที่ดีแก่พนักงาน ตลอดจนพัฒนาและยกระดับ
ระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ สู่ มาตรฐานสากล และเสนอแนะแนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแล
กิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
4. ร่ วมให้ทิศทางในการดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม และส่ งเสริ มการ
ปฏิบตั ิดา้ นความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ
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ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ – สกุล
อายุ
วันทีด่ ารงตาแหน่ ง
จานวนการถือหุ้น
คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (5)

: นางบุบผา อมรเกียรติขจร
: 56 ปี
: 1 ตุลาคม 2557
: 61,704 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.001369) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
: พัฒนบริ หารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการเงิน (เกียรตินิยม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
: วิทยาศาสตร์ บณั ฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: หลักสู ตร Breakthrough Program for Senior Executives (BPSE) ปี 2555,
IMD Institute in Switzerland
: หลักสู ตร Leadership Development Program ปี 2552,
สถาบัน Center for Creative Leadership, U.S.A.
: หลักสู ตร วิทยาลัยการทัพบก ปี 2551 สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสู ง
: หลักสู ตร Senior Executive Program ปี 2546 Sasin Graduate Institute of
Business Administration of Chulalongkorn University
: หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 152/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หน่วยธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

: 2 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: กรรมการ บริ ษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์ เก็ตติง้ จากัด

: 1 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ
: 1 แห่ ง
: รองประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ปฏิบตั ิการการค้าระหว่างประเทศ
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
: 2553 - 2557 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริ หารกลยุทธ์
กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเลียมขั้นปลาย บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
: 2557

- 22 -

: 2553 - 2556 กรรมการ บริ ษทั ไทยออยล์มารี น จากัด
ความรู้ ความชานาญ
ประเภทกรรมการ
ทีเ่ สนอแต่ งตั้ง

: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเศรษฐศาสตร์ และการบริ หารการเงิน
: กรรมการ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
: ครั้งที่ 1 : 1 ตุลาคม 2557 - 1 เมษายน 2558 (6 เดือน)

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
ใน PTTGC
สั ดส่ วนการเข้ าประชุ ม
กรรมการในรอบปี 2557

(จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งการประชุม)
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
: 2 แห่ ง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หน่วยธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ)
: กรรมการ บริ ษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์ เก็ตติง้ จากัด (บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 25)
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู งหรือ
บุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรั ฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ถือหุ้นหลาย
แห่ ง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

: ใช่
: ใช่
: ไม่ มี

ผลงานระหว่างดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2557 – ก.พ. 2558
1. ร่ วมกาหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิ จ ทิ ศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ทางธุ รกิ จ
ของบริ ษทั ฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
2. ร่ วมกากับดูแล ให้ขอ้ เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็ น รวมทั้งแสวงหาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ นธุ รกิ จในธุ รกิ จปิ โตรเลี ยมและการค้าระหว่างประเทศ และร่ วมติ ดตามผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ และเป้ าหมายที่วางไว้
3. ร่ วมส่ งเสริ มการดาเนิ นธุ รกิ จบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ดูแลผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้อง
อย่างเป็ นธรรม
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นิยามกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (6)

(1) ถื อหุ ้นไม่ เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่ มี สิ ท ธิ ออกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั โดยนับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
(2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อ ย บริ ษ ทั ร่ วม บริ ษ ทั ย่อยล าดับ เดี ย วกัน ผูถ้ ื อหุ ้ น
รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง 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 รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
โดยความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จดังกล่ าว รวมถึ งการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับ
ความช่ วยเหลื อทางการเงิ น ด้วยการรั บหรื อให้กู้ยืม ค้ า ประกัน การให้สิ นทรั พย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิ น
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะ
ต่ า กว่า ตามวิธี ก ารค านวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น
โดยให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
(5) ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั (ถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ ยวข้องด้วย) ผูม้ ีอานาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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(6) ไม่ เ ป็ นผูใ้ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ งรวมถึ ง การให้บ ริ ก ารเป็ นที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื 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 ี อานาจควบคุ ม ของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี นัย ผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อ
หุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย ทั้งในปั จจุ บนั และก่ อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิ ส ระ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(7) ไม่ เป็ นกรรมการที่ ไ ด้รับ การแต่ ง ตั้ง ขึ้ นเพื่ อ เป็ นตัว แทนของกรรมการของบริ ษ ทั ผูถ้ ื อหุ ้ น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
(8) ไม่ ประกอบกิ จการที่ มีส ภาพอย่างเดี ย วกันและเป็ นการแข่ งขันที่ มี นัย กับกิ จการของบริ ษ ทั
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง
พนักงานที่ปรึ กษาที่ได้รับเงิ นเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษ ทั อื่ นซึ่ งประกอบกิ จการที่ มี ส ภาพอย่า งเดี ย วกันและเป็ นการแข่ ง ขันที่ มี นัย กับ กิ จการของบริ ษ ทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจ
ในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วม
ในการบริ หารงาน

หมายเหตุ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) ได้กาหนดคุณสมบัติเรื่ องการถือหุ ้นของ
กรรมการอิสระตามข้อ (1) ไว้เข้มกว่าข้อกาหนดขั้นต่าของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ซึ่ งกาหนดการถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1
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