ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (1)

ชื่ อ - สกุล

: พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุ ข

อายุ

: 63 ปี

วันทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ

: - (เสนอแต่งตั้งใหม่)

จานวนการถือหุ้น

: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

:
:
:
:
:
:

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น129/2016
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่ นที่ 26
หลักสู ตร Armor Officer Advance Course, Fort Knox, Kentucky, U.S.A.
หลักสู ตร Junior Officer Maintenance Course, Fort Knox, Kentucky, U.S.A.
หลักสู ตร Army Staff College Course, Fort Queencliff, Australia
หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 51
(วปอ. 51)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
: 2 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริ ษทั อสมท. จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

: 1 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ
: สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ

: 1 แห่ ง

ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

: 2557 - 30 ก.ย. 2558
: 2556

ความรู้ ความชานาญ

: เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นความมัน่ คง / บริ หารจัดการ และการกากับดูแลกิจการ
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เสนาธิการทหารบก กองทัพบก
รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก

ประเภทกรรมการ
ทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ งใน
PTTGC
สั ดส่ วนการเข้ าประชุ ม
กรรมการในรอบปี 2561

: กรรมการอิสระ
: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
: ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)
: ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
: 1 แห่ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ
และเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่ องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู งหรื อ
บุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรั ฐวิสาหกิจและ / หรื อนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ถือหุ้น
หลายแห่ ง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
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: ไม่ มี
: ใช่
: ใช่

: ไม่ มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อนิติบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ งในปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษา
: ไม่ เป็ น
ที่ได้รับเงินเดือนประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
: ไม่ เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้
: ไม่ มี
อย่างเป็ นอิสระ
4. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง
: ไม่ เป็ น
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ น้
ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั
ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 : ไม่ มี (เสนอแต่ งตั้งใหม่ )
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ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (2)

ชื่ อ - สกุล

: นายประสั ณห์ เชื้อพานิช

อายุ

: 67 ปี

วันทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ

: 5 เมษายน 2559

จานวนการถือหุ้น

: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

:
:
:
:

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: National Director Conference “Steering Governance in a Changing World” /
IOD International Trip 2017 – Attend Singapore IOD Flagship Conference
“The Sustainability Imperative” and Visit Awards Winning Companies /
Audit Committee Forum “The Audit Committee’s Role in Compliance and
Ethical Culture Oversight” และ Collective Action Against Corruption
Conference “Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society”
หลักสู ตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่ น 2/2017
หลักสู ตร Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่ น 6/2013
หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 119/2009
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสู งทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
Audit Committee Seminar - AC Hot Update
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
: Leading Professional Services Firms, Harvard Business School,
Boston, U.S.A.
: Executive Management Program, Ivey School of Business,
University of Western Ontario, Canada
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: 4 แห่ ง
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการการพัฒนา
สู่ ความยัง่ ยืน บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

: ไม่ มี

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ
: 9 แห่ ง
: ประธานกรรมการ สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
: ที่ปรึ กษาในคณะที่ปรึ กษาด้านการสอบบัญชี
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
: กรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
: กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบัญชี และประธานกรรมการตรวจสอบ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย
: กรรมการ คณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสู ง (คปภ.)
: กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุน (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์)
: กรรมการ คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริ ต (CAC)
: กรรมการบริ หารการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(ค.ต.ป.)
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ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

: 2559 - เมษายน
2561
: 2555 - 2560

กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย
กระทรวงการคลัง
นายกสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

: 2557 - 2560
ความรู้ ความชานาญ

: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเศรษฐศาสตร์ / การเงิน / การคลัง / บัญชี /
บริ หารจัดการธุ รกิจ และการกากับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่
เสนอแต่ งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ งใน
PTTGC

: ครั้งที่ 1 :

สั ดส่ วนการเข้ าประชุ ม
กรรมการในรอบปี 2561

:
:
:
:

5 เมษายน 2559 - 5 เมษายน 2562 (3 ปี )

(จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งที่จดั ประชุม)
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
13 / 14 ครั้ง (ร้อยละ 93)
คณะกรรมการตรวจสอบ
11 / 11 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการอิสระ
2 / 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
2 / 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่ องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรื อบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรั ฐวิสาหกิจและ/หรื อนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
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: ไม่ มี
: ไม่ มี
: ใช่
: ใช่

: ไม่ มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อนิติบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ งในปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษา
: ไม่ เป็ น
ที่ได้รับเงินเดือนประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
: ไม่ เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้
: ไม่ มี
อย่างเป็ นอิสระ
4. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง
: ไม่ เป็ น
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ น้
ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั

ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2559 – กุมภาพันธ์ 2562
1. ร่ วมกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
2. ร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ รวมทั้งศึกษาและแสวงหาข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อการพัฒ นาธุ รกิ จ ตามแผนกลยุทธ์ บ ริ ษ ัทฯ ตลอดจนติ ดตามผลการดาเนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ
ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ท าหน้าที่
สอบทานความถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสมของรายงานทางการเงิน มอบนโยบายและกากับดูแลสอบทาน
ประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
พิ จารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนก ากับ ดู แล
และพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพื่ อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของระบบการตรวจสอบภายใน
อย่างต่อเนื่อง และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
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ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ชื่ อ - สกุล

: นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค

อายุ

: 58 ปี

วันทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ

: 22 กันยายน 2557, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)

จานวนการถือหุ้น

: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: AB Bryn Mawr College, Pennsylvania, U.S.A.

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (3)

: หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) English Program
รุ่ น 83/2010 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
: หลักสู ตร Bursatra Sdn. Bhd. : Mandatory Accreditation Programme (MAP)
for Directors of Public Listed Companies (March 2010)
: Certificate : Role of Director, Singapore Institute of Directors Course

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
: 2 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: กรรมการอิสระ และกรรมการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน สรรหา
และการกากับดูแลกิจการ ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: Director, Asia Capital Advisory Pte Ltd.
: กรรมการที่มิใช่ผบู ้ ริ หาร ศูนย์รักษาผูม้ ีบุตรยากเจตนิน

: 2 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ
: 4 แห่ ง
: Director, Lien Centre for Social Innovation Singapore Management
University
: Standards Advisory Council, BCorp, U.S.A.
: Advisory Board, Nanyang Business School, Singapore
: Senior Moderator, Aspen Institute, U.S.A.
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ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

: ม.ค. 2553 –
ม.ค. 2562
: ม.ค. 2553 –
ม.ค. 2562
: ม.ค. 2559 พ.ย. 2560
: ม.ค. 2559 พ.ย. 2560
: ม.ค. 2559 พ.ย. 2560
: ก.พ. 2558 พ.ย. 2560
: ก.ย. 2557 พ.ย. 2560
: 2550 - พ.ย. 2560
: 2553 - 2559

กรรมการอิสระ / กรรมการที่มิใช่ผบู ้ ริ หาร
CIMB Group Sdn. Bhd.
กรรมการอิสระ / กรรมการที่มิใช่ผบู ้ ริ หาร
CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia
Director, TPG Star SF Pte Ltd.
Director, TPG Growth SF Pte Ltd.
Director, TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd.
Director, TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd.
Director, TE Asia Healthcare Partners Pte Ltd.
Senior Advisor และ Consultant, TPG Capital Asia
กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

ความรู้ ความชานาญ

: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงิน / การบริ หารจัดการ / ธุ รกิจระหว่างประเทศและสังคม

ประเภทกรรมการ
ทีเ่ สนอแต่ งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ งใน
PTTGC

: ครั้งที่ 1 :
ครั้งที่ 2 :

สั ดส่ วนการเข้ าประชุ ม
กรรมการในรอบปี 2561

:
:
:
:

22 กันยายน 2557 - 5 เมษายน 2559 (1 ปี 6 เดือน)
5 เมษายน 2559 - 5 เมษายน 2562 (3 ปี )

(จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งที่จดั ประชุม)
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
10 / 14 ครั้ง (ร้อยละ 71)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
3 / 4 ครั้ง (ร้อยละ 75)
คณะกรรมการอิสระ
2/ 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
2 / 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่ องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรื อบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรั ฐวิสาหกิจและ/หรื อนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย

: ไม่ มี
: ไม่ มี
: ใช่
: ใช่

: ไม่ มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อนิติบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ งในปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษา
: ไม่ เป็ น
ที่ได้รับเงินเดือนประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
: ไม่ เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้
: ไม่ มี
อย่างเป็ นอิสระ
4. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง
: ไม่ เป็ น
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ น้
ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั
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ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2559 – กุมภาพันธ์ 2562
1. ร่ วมกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
2. ร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามข้อกาหนด กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเรื่ องที่เสนอในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ม สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว ตลอดจนติดตามผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะกรรมการกากับดูแลกิจการ ได้ร่วมทาหน้าที่กากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรรธุ รกิ จ ให้แนวทางในการพัฒนาและยกระดับระบบการกากับดู แล
กิจการของบริ ษทั ฯ สู่ มาตรฐานสากล ให้ความสาคัญกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม และมีการสื่ อสารการดาเนิ นธุ รกิจบนพื้นฐานการกากับดูแล
กิจการที่ดีและหลักปฏิบตั ิดงั กล่าวสู่ พนักงานและสาธารณชน
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (4)
ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ชื่ อ - สกุล

: นายดอน วสั นตพฤกษ์

อายุ

: 60 ปี

วันทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ

: 1 พฤศจิกายน 2558, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)

จานวนการถือหุ้น

: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

: Master of Industrial Engineering, University of New South Wales,
Sydney, Australia
: Bachelor of Industrial Engineering, University of New South Wales,
Sydney, Australia
: สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” (13 กรกฎาคม 2558)
: หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 6 (วพน. 6) ปี 2558
สถาบันวิทยาการพลังงาน
: การประชุมระดับชาติวา่ ด้วยการสร้างแนวร่ วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริ ต ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption
through Public - Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption… International
Cases and Practices และสัมมนา “Anti-Corruption : Leadership Role of the
Board และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่ าง พ.ร.บ.
การพัฒนาการกากับดูแลและบริ หารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... และหลักการบริ หาร
กิจการที่ดี” / หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 117/2015
และหลักสู ตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
รุ่ น 7/2015 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
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: 2 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

: ไม่ มี

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ

: ไม่ มี

ประสบการณ์การทางาน

: 2552 - ปัจจุบนั

ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว

(5 ปี ย้อนหลัง)

: 4 ก.พ. 2557 23 ธ.ค. 2561
: 2558 เม.ย. 2561

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
กรรมการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ความรู้ ความชานาญ

: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นวิศวกรรม / พลังงาน และการกากับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการ
ทีเ่ สนอแต่ งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ งใน
PTTGC

: ครั้งที่ 1 :
ครั้งที่ 2 :

สั ดส่ วนการเข้ าประชุ ม
กรรมการในรอบปี 2561

:
:
:
:
:

1 พฤศจิกายน 2558 - 5 เมษายน 2559 (5 เดือน)
5 เมษายน 2559 - 5 เมษายน 2562 (3 ปี )

(จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งที่จดั ประชุม)
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
14 / 14 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
2 / 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการอิสระ
2 / 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
2 / 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
: 1 แห่ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ
และเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
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: ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่ องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรื อบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรั ฐวิสาหกิจและ/หรื อนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย

: ใช่
: ใช่

: ไม่ มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อนิติบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ งในปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษา
: ไม่ เป็ น
ที่ได้รับเงินเดือนประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
: ไม่ เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้
: ไม่ มี
อย่างเป็ นอิสระ
4. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง
: ไม่ เป็ น
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ น้
ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั
ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2559 – กุมภาพันธ์ 2562
1. ร่ วมกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
2. ร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามข้อกาหนด กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเรื่ องที่เสนอในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ธุ รกิ จตามแผนกลยุทธ์ ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์
และเป้าหมายที่วางไว้
3. ในฐานะกรรมการกากับ ดู แลกิ จการ ได้ร่วมส่ งเสริ มการดาเนิ นธุ รกิ จบนพื้นฐานการกากับดู แลกิ จการที่ ดี
ดูแลผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม
4. ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ได้เข้า ประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อร่ วมทาหน้าที่สรรหาและคัดเลื อกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอชื่ อ
เพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการอิสระ กรรมการเฉพาะเรื่ อง ตามกระบวนการ / หลักเกณฑ์การ
สรรหา รวมถึ งทาหน้าที่กาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการเฉพาะเรื่ อง และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ อย่างเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
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ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ฯ พิจารณาตามความเหมาะสม
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (5)

ชื่ อ-สกุล

: นายสุ พฒ
ั นพงษ์ พันธ์ มีเชาว์

อายุ

: 59 ปี

วันทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ

: 25 กันยายน 2557, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)

จานวนการถือหุ้น

: 60,000 หุน้ ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)
(คิดเป็ นร้อยละ 0.001331 ของหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

: ปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจ สาขาบริ หารธุ รกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: หลักสู ตร “การปฏิรูปและสร้างเครื อข่ายนวัตกรรม” (Business Revolution
and Innovation Network : BRAIN) รุ่ นที่ 2/2561
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
: หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง (วตท.) รุ่ นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
: หลักสู ตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิ ปไตย (นธป.) รุ่ นที่ 3 พ.ศ. 2558
วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ
: หลักสู ตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่ นที่ 12 ปี พ.ศ. 2557
สถาบันพระปกเกล้า สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
: หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 4 (วพน. 4)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
: หลักสู ตร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom
: หลักสู ตรป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.50) และ (ปรอ.20)
: Advance Management Program, INSEAD University, France

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: หลักสู ตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ น 30/2013
และหลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 131/2010
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
: 4 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
: กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
: กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
: ประธานกรรมการ บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: กรรมการ บริ ษทั PTTGC International Private Limited

: 1 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ
: 9 แห่ ง
: กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ (ด้านบริ หารธุ รกิจ) ในคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)
: กรรมการ สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
: นายกสมาคม สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: กรรมการอานวยการ สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
: รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
: อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย
: รองประธานมูลนิธิพลังแห่ งการเรี ยนรู ้
: กรรมการ สภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิ ริเมธี
: กรรมการ โรงเรี ยนกาเนิดวิทย์
ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

: พ.ค. 2558 มี.ค. 2561
: 27 พ.ย. 2557
- 19 ก.ค. 2560
: พ.ค. 2558 พ.ค. 2560

กรรมการ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
รองประธานกรรมการ บริ ษทั วีนิไทย จากัด (มหาชน)
นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
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: 2559
: 10 ส.ค. 2558
- 20 ม.ค. 2559
: 2557 19 พ.ย. 2558
: 1 ส.ค. 2557
- 31 ธ.ค. 2557
: 1 เม.ย. 2555
- 30 ก.ย. 2557
: 30 ต.ค. 2556 25 ก.ย. 2557
: 27 พ.ค. 2554 –
19 ก.ย. 2557

กรรมการอานวยการ ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านอนามัย
สิ่ งแวดล้อมและพิษวิทยา มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั สปอร์ ต เซอร์วสิ เซส
อัลไลแอนซ์ จากัด
กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลยุทธ์องค์กร
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั Sakari Resources Limited

ความรู้ ความชานาญ

: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นพลังงาน / ปิ โตรเลียม / ปิ โตรเคมี / การเงิน / การธนาคาร
และบริ หารจัดการธุ รกิจ

ประเภทกรรมการที่
เสนอแต่ งตั้ง

: กรรมการ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ งใน
PTTGC

: ครั้งที่ 1 :
ครั้งที่ 2 :

สั ดส่ วนการเข้ าประชุ ม
กรรมการในรอบปี 2561

(จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งที่จดั ประชุม)
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
14 / 14 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
7 / 7 ครั้ง
(ร้อยละ 100)

25 กันยายน 2557 - 5 เมษายน 2559 (1 ปี 6 เดือน)
5 เมษายน 2559 - 5 เมษายน 2562 (3 ปี )
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
: 3 แห่ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจ
เกี่ยวกับน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
: กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับพลังงานและสาธารณูปโภค
(บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 22.73)
: ประธานกรรมการ บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน)
ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ (บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 72.29)
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่ องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรื อบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรั ฐวิสาหกิจและ/หรื อนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย

: ไม่ มี
: ใช่
: ใช่

: ไม่ มี

ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2559 – กุมภาพันธ์ 2562
1. ร่ วมกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
2. ร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะ ซักถาม และแสดงความคิดเห็ นที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุ รกิ จตามแผนกลยุทธ์
บริ ษทั ฯ ตลอดจนติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะกรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการ ประสานสั ม พัน ธ์ ใ นการท างานร่ ว มกั บ
คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และกากับดูแลให้มีการนาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการอย่างครบถ้วน / เพียงพอ
ต่อการตัดสิ นใจ รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
4. บทบาทในฐานะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทาหน้าที่กาหนดกรอบ / นโยบายบริ หารความเสี่ ยง / สอบทาน /
ให้ความเห็นชอบแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงและแนวปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับสถานการณ์การดาเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ รวมถึ งให้ขอ้ คิดเห็ นและข้อเสนอแนะในการประเมินความเสี่ ยง และมาตรการจัดการความ
เสี่ ยงสาหรับโครงการลงทุนที่สาคัญ ตลอดจนปั จจัยเสี่ ยงอื่น ๆ ขององค์กร และดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยงที่สาคัญ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ได้ครอบคลุ มประเด็นที่ สาคัญ และอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (6)
นิยามกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
(1) ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้ นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท โดยนับ รวมการถื อหุ ้น ของ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
(2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม บริ ษ ทั ย่อยล าดับ เดี ยวกัน 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 ้นรายใหญ่
ผูม้ ี อ านาจควบคุ ม หรื อ บุ ค คลที่ จ ะได้รั บ การเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู ้บ ริ ห ารหรื อ ผู ้มี อ า นาจควบคุ ม
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 ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
โดยความสั ม พัน ธ์ ท างธุ รกิ จดัง กล่ าว รวมถึ งการท ารายการทางการค้าที่ ก ระท าเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิ จการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้
หรื อรับความช่ วยเหลื อทางการเงิ นด้วยการรั บหรื อให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สิ นทรัพ ย์เป็ นหลักประกัน
หนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีก
ฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพ ย์ที่ มีตวั ตนสุ ท ธิ ของบริ ษ ทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้ นไป แล้วแต่
จานวนใดจะต่ ากว่า ตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุ น โดยให้นับรวมภาระหนี้ ที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่าง 1 ปี ก่ อนวันที่ มี ความสัม พันธ์ ท างธุ รกิ จกับบุ คคล
เดียวกันด้วย
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(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 ้นที่มีนยั (ถื อหุ ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษ ัท โดยนั บ รวมผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ งด้ ว ย) ผู ้มี อ านาจควบคุ ม หรื อ หุ ้ น ส่ ว นของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่ เป็ นผูใ้ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้ บ ริ ก ารเป็ นที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ซึ่ งได้รั บ ค่ า บริ ก ารเกิ น กว่ า 2 ล้า นบาทต่ อ ปี จากบริ ษ ัท บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อ ย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย ทั้งในปั จจุ บนั และก่ อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
อิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(7) ไม่ เป็ นกรรมการที่ ได้รับ การแต่ งตั้งขึ้ นเพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษ ทั ผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง
พนักงานที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ ทาให้ไม่ส ามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิส ระเกี่ ยวกับการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิ สระของบริ ษทั แล้ว กรรมการอิ สระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษ ัท ร่ ว ม บริ ษ ัท ย่อ ยล าดับ เดี ย วกัน ผู ถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ม้ ี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท โดยมี ก าร
ตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็ นกรรมการ
ที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
หมายเหตุ บริ ษ ทั พี ที ที โกลบอล เคมิ ค อล จากัด (มหาชน) ได้ก าหนดคุ ณ สมบัติเรื่ องการถื อหุ ้ นของ
กรรมการอิส ระตามข้อ (1) ไว้เข้ม กว่าข้อก าหนดขั้น ต่ าของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น
ซึ่งกาหนดการถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1
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