ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ชื่ อ – สกุล
อายุ
วันทีด่ ํารงตําแหน่ ง
จํานวนการถือหุ้น

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (1)

นายอนนต์ สิ ริแสงทักษิณ
63 ปี
22 กันยายน 2557
86,027 หุ น้ คู่สมรส 6,705 หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(คิดเป็ นร้อยละ 0.002057 ของหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด)
: ปริ ญญารัฐประศาสนศาสตร์ ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม
: ปริ ญญาโทพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตร์ (ธรณี วทิ ยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ประกาศนียบัตร Project Investment Appraisal and Management and
Global Leadership Harvard University สหรัฐอเมริ กา
: หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง (วตท.) รุ่ นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ : หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 52/2006 และ
หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 73/2006
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 1 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
: กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
: 10 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
: ประธานกรรมการ บริ ษทั PTT Chemical International Private Limited
: ประธานกรรมการ บริ ษทั PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited
: ประธานกรรมการ บริ ษทั Emery Oleochemical (M) Sdn. Bhd.
: ประธานกรรมการ บริ ษทั Emery Specialty Chemical Sdn. Bhd.
: ประธานกรรมการ บริ ษทั NatureWorks LLC
: ประธานกรรมการ บริ ษทั Vencorex Holding
: กรรมการ บริ ษทั Myriant Corporation
: กรรมการ / President บริ ษทั PTTGC International (USA) Inc.
: กรรมการ / Managing Director บริ ษทั PTTGC International (Netherlands) B.V.
: กรรมการอิสระ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
:
:
:
:
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การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษทีส่ ํ าคัญ
: ไม่ มี
: ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
ประสบการณ์ การทํางาน
(5 ปี ย้ อนหลัง)
: ต.ค. 2556 - ก.ย. 2557 ที่ปรึ กษา บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
: 2555 - 2556
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการสภา
: 2552 - 2556
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: 2551 - 2556
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
: 2551 - 2555

ความรู้ ความชํ านาญ
ประเภทกรรมการ
ทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการใน PTTGC
สั ดส่ วนการเข้ าประชุ ม
กรรมการในรอบปี 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
: 2553 - 2555
กรรมการ PTTEP FLNG Holding Company Limited
: 2553 - 2555
กรรมการ PTT FLNG Limited
: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี ธุ รกิจระหว่างประเทศ และบริ หารจัดการ
: กรรมการ

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
: วาระที่ 1: 22 กันยายน 2557 – ปั จจุบนั
(จํานวนครั้งที่เข้าประชุม / จํานวนครั้งที่จดั ประชุม)
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
13/13 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
: 1 แห่ ง
ต่ อบริษัทฯ
: ประธานกรรมการ บริ ษทั PTT Chemical International Private Limited
(บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100)
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
: ไม่ มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
: ใช่
ตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู งหรือบุคคล
: ใช่
ดํารงตําแหน่ งกรรมการในรั ฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือ : ไม่ มี
บริษัทย่อย
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ผลงานในระหว่ างการดํารงตําแหน่ งกรรมการในปี 2558 - ก.พ. 2559
1. ร่ วมกําหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
2. ร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุ รกิจตามแผนกลยุทธ์
บริ ษทั ฯ ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และเป้ าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้เข้าประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี และประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทําหน้าที่กาํ หนดกรอบ/นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงสอบทาน/
ให้ความเห็ นชอบต่อแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงและแนวปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับสถานการณ์การดําเนิ น
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
4. ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ ยง และมาตรการจัดการความเสี่ ยงสําหรับโครงการลงทุน
ที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มนั่ ใจว่า มีการพิจารณาปั จจัยเสี่ ยงสําคัญ มีมาตรการจัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสม
และเพียงพอ
5. ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการจัดการความเสี่ ยง สําหรับปั จจัยเสี่ ยงองค์กร และดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยง
ที่สาํ คัญ เพื่อให้มนั่ ใจว่า การบริ หารจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ได้ครอบคลุมประเด็นที่สําคัญอยูใ่ นระดับ
ที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามรายงานความก้าวหน้าการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นประจํา
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ชื่ อ – สกุล
อายุ
วันทีด่ ํารงตําแหน่ ง
จํานวนการถือหุ้น

ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
: นายดอน วสั นตพฤกษ์
: 57 ปี
: 1 พฤศจิกายน 2558
: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (2)

: ปริ ญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ University of New South Wales,
Sydney, Australia
: ปริ ญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ University of New South Wales,
Sydney, Australia
: การประชุมระดับชาติวา่ ด้วยการสร้างแนวร่ วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริ ต ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption
through Public - Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)
: หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 6 (วพน. 6) ปี 2558
สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 117/2015 และ
หลักสู ตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
รุ่ น 7/2015 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 2 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
: กรรมการอิสระ / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
: ไม่ มี
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษทีส่ ํ าคัญ
: ไม่ มี
: 2552 – ปั จจุบนั
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
ประสบการณ์ การทํางาน
(5 ปี ย้ อนหลัง)
: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นวิศวกรรม พลังงาน และการกํากับดูแลกิจการ
ความรู้ ความชํ านาญ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง : กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการใน PTTGC
สั ดส่ วนการเข้ าประชุ ม
กรรมการในรอบปี 2558

: วาระที่ 1 : 1 พฤศจิกายน 2558 - 5 เมษายน 2559 (5 เดือน)

(จํานวนครั้งที่เข้าประชุม / จํานวนครั้งที่จดั ประชุม)
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
1/2 ครั้ง (ร้อยละ 50)
: คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
-/1 ครั้ง
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
: 1 แห่ ง
ต่ อบริษัทฯ
: กรรมการอิสระ / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (ผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ)
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
: ไม่ มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน

: ใช่

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู งหรือ
บุคคลดํารงตําแหน่ งกรรมการในรั ฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง

: ใช่

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่ อย

: ไม่ มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1.
2.
3.
4.

เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั

:
:
:
:

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่เป็ น

ผลงานในระหว่ างการดํารงตําแหน่ งกรรมการ (พ.ย. 2558 – ก.พ. 2559)
1. ร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะ ซักถาม และแสดงความคิดเห็ นอย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามข้อกําหนด กฎเกณฑ์
ที่ เ กี่ ย วข้อง ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เ สนอในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ รวมทั้ง ศึ ก ษาข้อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาธุ ร กิ จ ตามแผนกลยุท ธ์ บ ริ ษ ัท ฯ ตลอดจนติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ
ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และเป้ าหมายที่วางไว้
2. ร่ วมส่ งเสริ มการดําเนิ นธุ รกิจบนพื้นฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็ นธรรม
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ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ชื่ อ – สกุล
อายุ

: นายประสั ณห์ เชื้อพานิช
: 64 ปี

วันทีด่ ํารงตําแหน่ ง
จํานวนการถือหุ้น
คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

:
:
:
:
:
:

-

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (3)

(เสนอแต่งตั้งใหม่)
ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2559)
ปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสู งทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
Executive Management Program, Ivey School of Business, University
of Western Ontario, Canada
: Leading Professional Services Firms Harvard Business School,
Boston, U.S.A.
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ : หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 119/2009
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 2 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
: ไม่ มี
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษทีส่ ํ าคัญ
: 7 แห่ ง
: นายกสภาวิชาชีพบัญชี
: กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
: กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบัญชี / กรรมการตรวจสอบ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.)
: กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุน (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์)
: กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
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: กรรมการบริ หารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: Member of IFRS Advisory Council
ประธานกรรมการบริ หาร ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส
: 2551 - 2555
ประสบการณ์ การทํางาน
ประเทศไทย
(5 ปี ย้ อนหลัง)
: 2551 - 2555
ประธานกรรมการบริ หารร่ วม บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ส Southeast Asia Peninsula Region
(ไทย มาเลเซี ย เวียดนาม กัมพูชา ลาว)
: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบัญชี /การเงิน ตรวจสอบ และบริ หารจัดการ
ความรู้ ความชํ านาญ
: กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง
: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
: ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการใน PTTGC
: ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)
สั ดส่ วนการเข้ าประชุ มกรรมการ
ในรอบปี 2558
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่ มี
: ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน

: ใช่

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู งหรือบุคคล
ดํารงตําแหน่ งกรรมการในรั ฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง

: ใช่

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่ อย

: ไม่ มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา : ไม่เป็ น
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
: ไม่เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
: ไม่มี
4. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษา : ไม่เป็ น
ที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั
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ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ชื่ อ – สกุล
อายุ
วันทีด่ ํารงตําแหน่ ง
จํานวนการถือหุ้น
คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (4)

นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
55 ปี
22 กันยายน 2557
ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
AB Bryn Mawr College, Pennsylvania, U.S.A.
Bursatra Sdn. Bhd. Mandatory Accreditation Programme (MAP) for
Directors of Public Listed Companies (March 2010)
: หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 83/2010
และ Certificate, Singapore Institute of Directors Course : Role of Director
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

:
:
:
:
:
:

: 2 แห่ ง
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
: กรรมการอิสระ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
: 7 แห่ ง
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
: กรรมการอิสระ CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia
: Director, Asia Capital Advisory PTE Ltd.
: Director, TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd.
: Director, TE Asia Healthcare Partners Pte Ltd.
: Director, TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd.
: Director, TPG Growth SF Pte Ltd.
: Director, TPG Star SF Pte Ltd.
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษทีส่ ํ าคัญ
: 1 แห่ ง
: Director, Lien Centre for Social Innovation Singapore
Management University
: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงิน ธุ รกิจระหว่างประเทศ และการบริ หารจัดการ
ความรู้ ความชํ านาญ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง : กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการใน PTTGC
สั ดส่ วนการเข้ าประชุ มกรรมการ
ในรอบปี 2558

: วาระที่ 1 : 22 กันยายน 2557 – ปั จจุบนั
(จํานวนครั้งที่เข้าประชุม / จํานวนครั้งที่จดั ประชุม)
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8/13 ครั้ง (ร้อยละ 61)
: คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: ไม่ มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีอ่ าจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน : ใช่
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู งหรือบุคคล
ดํารงตําแหน่ งกรรมการในรั ฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง

: ใช่

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่ อย

: ไม่ มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1.
2.
3.
4.

เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษา
ที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั

:
:
:
:

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่เป็ น

ผลงานในระหว่ างการดํารงตําแหน่ งกรรมการในปี 2558 – ก.พ. 2559
1. ร่ วมกําหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
2. ร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะและความข้อคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามข้อกําหนด กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาเรื่ องที่เสนอในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ
เพื่อสร้ างมูลค่ าเพิ่ม และสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว ตลอดจนติดตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ ให้
เป็ นไปตามกลยุทธ์ และเป้ าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทําหน้าที่ร่วมให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ ยง
และมาตรการจัดการความเสี่ ยงสําหรับโครงการลงทุนที่สําคัญของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มนั่ ใจว่า มีการพิจารณาปั จจัย
เสี่ ย งสํา คัญ มี ม าตรการจัดการความเสี่ ย งที่ เหมาะสมและเพีย งพอ ตลอดจนให้ข ้อคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะ
มาตรการจัดการความเสี่ ยงสําหรับปั จจัยเสี่ ยงองค์กร และดัชนีช้ ี วดั ความเสี่ ยงที่สําคัญ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ได้ครอบคลุมประเด็นที่สําคัญ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นประจํา
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ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ชื่ อ – สกุล
อายุ
วันทีด่ ํารงตําแหน่ ง

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (5)

: นายสุ พฒ
ั นพงษ์ พันธ์ มีเชาว์
: 56 ปี
: 25 กันยายน 2557

จํานวนการถือหุ้น

: 40,000 หุ น้ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(คิดเป็ นร้อยละ 0.000887 ของหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด)
: บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุ รกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิการศึกษา /
: วิศวกรรมศาสตร์ บณั ฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
: Advance Management Program, INSEAD University, France
: หลักสู ตรป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน
สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ (วปอ.50) และ (ปรอ.20)
: หลักสู ตร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom
: หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 4 (วพน. 4)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
: หลักสู ตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่ นที่ 12 ปี พ.ศ. 2557
สถาบันพระปกเกล้า สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
: หลักสู ตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่ นที่ 3 พ.ศ. 2558
วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ : หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 131/2010
และหลักสู ตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ น 30/2013
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 4 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
: กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
: รองประธานกรรมการ บริ ษทั วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
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: 3 แห่ ง

: กรรมการ บริ ษทั PTT Chemical International Private Limited
: กรรมการ บริ ษทั PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited
: ประธานกรรมการ บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษทีส่ ํ าคัญ
: 5 แห่ ง
:
:
:
:
:

ประสบการณ์ การทํางาน
(5 ปี ย้ อนหลัง)

กรรมการอํานวยการ สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
กรรมการสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิ ริเมธี
กรรมการ โรงเรี ยนกําเนิดวิทย์
กรรมการอํานวยการ ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมและพิษวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
: 10 ส.ค. 2558 - 20 ม.ค. 2559 ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จํากัด
: 2557 - 19 พ.ย. 2558
ประธานกรรมการ
บริ ษทั สปอร์ ต เซอร์ วสิ เซส อัลไลแอนซ์ จํากัด
: 1 ส.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
: 1 เม.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2557
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลยุทธ์องค์กร
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
: 2552 - 2554
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านพัฒนาธุรกิจ
บริ ษทั พีทีที อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด และ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกลยุทธ์
องค์กร บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
: 30 ต.ค. 2556 - 25 ก.ย. 2557 กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
: 27 พ.ค. 2554 -19 ก.ย. 2557 กรรมการ บริ ษทั Sakari Resources Limited

ความรู้ ความชํ านาญ
ประเภทกรรมการ
ทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี ธุ รกิจระหว่างประเทศ และบริ หารจัดการ
: กรรมการ

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง
ใน PTTGC

: วาระที่ 1 : 25 กันยายน 2557 – ปั จจุบนั

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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สั ดส่ วนการเข้ าประชุ ม
กรรมการในรอบปี 2558

(จํานวนครั้งที่เข้าประชุม / จํานวนครั้งที่จดั ประชุม)
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
12/13 ครั้ง (ร้อยละ 92)
: คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6/8 ครั้ง (ร้อยละ 75)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีอ่ าจทําให้ เกิด
: 3 แห่ ง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่)
: รองประธานกรรมการ บริ ษทั วีนิไทย จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นร้อยละ 24.98)
: กรรมการ บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นร้อยละ 22.73)
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
: ไม่ มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู งหรือ
บุคคลดํารงตําแหน่ งกรรมการในรั ฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ถือหุ้น
หลายแห่ ง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่ อย

: ใช่
: ใช่

: ไม่ มี

ผลงานในระหว่ างการดํารงตําแหน่ งกรรมการในปี 2558 – ก.พ. 2559
1. ร่ วมกําหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
2. ร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะ ซักถาม และแสดงความคิดเห็ นที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุ รกิจตามแผนกลยุทธ์
บริ ษทั ฯ ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ และเป้ าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะกรรมการ และเลขานุ ก ารคณะกรรมการ ประสานสั ม พัน ธ์ ใ นการทํา งานร่ ว มกับ
คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และกํากับดูแลให้มีการนําเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการอย่างครบถ้วน / เพียงพอต่อ
การตัดสิ นใจ รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ
4. บทบาทในฐานะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง ทํา หน้า ที่ ก ํา หนดกรอบ / นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง /
สอบทาน / ให้ความเห็ นชอบแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงและแนวปฏิ บตั ิ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประเมินความเสี่ ยง และมาตรการ
จัด การความเสี่ ย งสํ า หรั บ โครงการลงทุ น ที่ สํา คัญ ของบริ ษ ัท ฯ ตลอดจนให้ข ้อ คิ ด เห็ นและข้อ เสนอแนะ
มาตรการจัดการความเสี่ ยงสําหรั บปั จจัยเสี่ ยงองค์กร และดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยงที่สําคัญ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ได้ครอบคลุมประเด็นที่สาํ คัญอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (6)
นิยามกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
(1) ถื อหุ ้นไม่ เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจํา นวนหุ ้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 ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั โดยนับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
(2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อ ย บริ ษ ทั ร่ วม บริ ษ ทั ย่อยลํา ดับ เดี ย วกัน ผูถ้ ื อหุ ้ น
รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ผมู ้ ี
อํานาจควบคุ ม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ 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 ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
โดยความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับ
ความช่ วยเหลื อทางการเงิ น ด้วยการรับ หรื อให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพ ย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิ น
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
ตํ่า กว่า ตามวิธี ก ารคํา นวณมู ล ค่า ของรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ 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 ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั (ถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย) ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่ งมีผสู้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจ
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 ี อาํ นาจควบคุ ม ของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มี นัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม หรื อ
หุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย ทั้งในปั จจุบนั และก่ อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(7) ไม่ เป็ นกรรมการที่ ไ ด้รับ การแต่ ง ตั้ง ขึ้ นเพื่อ เป็ นตัว แทนของกรรมการของบริ ษ ทั ผูถ้ ื อหุ ้ น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิ จการที่ มีส ภาพอย่างเดี ย วกันและเป็ นการแข่งขันที่มี 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 นเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษ ทั อื่นซึ่ งประกอบกิ จการที่ มี ส ภาพอย่า งเดี ย วกันและเป็ นการแข่ง ขันที่ มี นัย กับ กิ จการของบริ ษ ทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิ สระของบริ ษทั แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจ
ในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วม
ในการบริ หารงาน

หมายเหตุ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดคุณสมบัติเรื่ องการถือหุ ้นของ
กรรมการอิสระตามข้อ (1) ไว้เข้มกว่าข้อกําหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ซึ่งกําหนดการถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1
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