ข้ อมูลผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ - สกุล

: นายกฤษฎา บุญราช

อายุ

: 62 ปี

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: - (เสนอแต่งตั้งใหม่)

จานวนการถือหุ้น

: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม












การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (1)

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้ องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ นที่ 53
ประกาศนียบัตร Intensive English Program, English Language Center,
Georgetown University, พ.ศ. 2562
ประกาศนียบัตรการบริ หารการพัฒนาโดยการมีส่วนร่ วม (The Managing
Development Participation) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม
ทุนสถานทูตอังกฤษประจาประเทศไทย พ.ศ. 2544
ประกาศนียบัตรการบริ หารงานภาครัฐและท้องถิ่น (Senior Executives in
State and Local Government) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Kennedy School
of Government Harvard University) สหรัฐอเมริ กา
โดยทุนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2552
ประกาศนียบัตรการบริ หารจัดการความมัน่ คง (Stability Security Transition
and Reconstruction) ณ สถาบัน Asia Pacific Center for Security Studies
(APCSS) รัฐฮาวาย โดยทุนสถานทูตสหรัฐอเมริ กาประจาประเทศไทย
พ.ศ. 2550

: ไม่มี

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

: ไม่มี

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

: ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ
: กรรมการ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

: 1 แห่ ง
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ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

: 2560 - 2562
: 2560 - 2562

รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

: 2558 - 2560
: 2557 - 2558
ความรู้ ความชานาญ

: เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฎหมาย ความมัน่ คง การปกครอง
และการบริ หารจัดการธุรกิจ

ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: กรรมการอิสระ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
ใน PTTGC
สั ดส่ วนการเข้ าประชุม
กรรมการในรอบปี 2562

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

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

: ไม่มี

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรือบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

: ไม่มี
: ใช่
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: ใช่

: ไม่มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
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 อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่
: ไม่มี
ได้อย่างเป็ นอิสระ
4. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง
: ไม่เป็ น
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั
ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
- ไม่มี - (เสนอแต่งตั้งใหม่)
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ข้ อมูลผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (2)

ชื่อ - สกุล

: นายประภาศ คงเอียด

อายุ

: 58 ปี

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: 1 พฤศจิกายน 2562

จานวนการถือหุ้น

: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

: เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
: International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL.M.)
Harvard Law School, Harvard University, Massachusetts, U.S.A.
: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
: หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 6 (วพน. 6)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
: หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 21 (วตท. 21) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
: หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร (ปริ ญญาบัตร วปอ. 56)
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ
: หลักสูตรนักบริ หารยุทธศาสตร์การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตระดับสูง
รุ่ นที่ 9 (นยปส.) สถาบันการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ สัญญา
ธรรมศักดิ์ สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
: หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่ นที่ 21
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
: หลักสูตรวิทยาการจัดการสาหรับนักบริ หารระดับสูง
โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
: หลักสูตรนักบริ หารการเงินการคลังภาครัฐระดับสู ง (บงส.) รุ่ นที่ 3
โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
: หลักสูตรนักบริ หารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่ นที่ 3 สถาบันการสร้างชาติ

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: หลักสูตร Anti-Corruption : the Practical Guide (ACPG) รุ่ น 32/2016 /
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่ น 5/2016
Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่ น 4/2015
Director Certification Program (DCP) รุ่ น 172/2013
Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 44/2013 / Financial Institutions
Governance Program (FGP) รุ่ น 6/2013 / Financial Statements for Directors
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(FSD) รุ่ น 21/2013 / Role of the Nomination and Governance Committee
(RNG) รุ่ น 4/2013 และ Role of the Compensation Committee (RCC)
รุ่ น 16/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
: กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

: 3 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: ประธานกรรมการ บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด

: 1 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ
: 3 แห่ ง
: สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
: ผูอ้ านวยการ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
: กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

:
:
:
:
:
:
:
:

2560 - 2561
2558 - 2561
2555 - 2561
2558 - 2560
2558
2556 - 2558
2556 - 2558
2555 - 2558

ผูอ้ านวยการ สานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
กรรมการ บริ ษทั ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารออมสิ น
รองปลัด กระทรวงการคลัง
ผูต้ รวจราชการ กระทรวงการคลัง
กรรมการ บริ ษทั กรุ งไทยกฎหมาย จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงแรมเอราวัณ จากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษากฎหมาย กระทรวงการคลัง

ความรู้ ความชานาญ

: เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฎหมาย การเงิน การบริ หารจัดการองค์กรและ
การกากับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ
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หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
ใน PTTGC

: ครั้งที่ 1 :

สั ดส่ วนการเข้ าประชุม
กรรมการในรอบปี 2562

(จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งที่จดั ประชุม)
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2 / 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการตรวจสอบ
2 / 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการอิสระ
1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

1 พฤศจิกายน 2562

- 9 เมษายน 2563 (5 เดือน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรือบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

: ไม่มี
: ไม่มี
: ใช่
: ใช่

: ไม่มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษา
: ไม่เป็ น
ที่ได้รับเงินเดือนประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ ปรึ กษาทางการเงิน)
: ไม่เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่
: ไม่มี
ได้อย่างเป็ นอิสระ
4. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง
: ไม่เป็ น
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั
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ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 :
1. ร่ วมกาหนดและทบทวนทิศทาง นโยบาย งบประมาณ เป้ าหมายของแผนกลยุทธ์ รวมทั้งดัชนี วดั องค์กร
ของบริ ษทั ฯ เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจนการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
2. บทบาทในฐานะกรรมการอิสระ ร่ วมกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย และให้ขอ้ เสนอแนะ / ความเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ
3. บทบาทในฐานะกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่สอบทาน
ความถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสมของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน ทั้งในด้าน
การปฏิ บ ัติ ง านและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ให้มี ค วามเพี ย งพอและเหมาะสมกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
นอกจากนี้ ทาหน้าที่สอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี จากรายงานสรุ ปข้อร้องเรี ยน (Whistleblower)
และรายงานแบบประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกับ มาตรการต่ อ ต้า นการคอร์ รั ป ชัน ของบริ ษ ัท ฯ พร้ อ มทั้ง
กากับดูแล ให้ขอ้ คิดเห็นและสนับสนุ นงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการตรวจสอบภายใน ให้เป็ นไปตามกลยุท ธ์และเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ ตลอดจน
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
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ข้ อมูลผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (3)

ชื่อ - สกุล

: นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์

อายุ

: 57 ปี

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: 18 กุมภาพันธ์ 2562

จานวนการถือหุ้น

: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

: Master of Science in Mining Engineering (Mineral Economics),
McGill University, Montreal, Canada
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณี วิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 13 (วพน. 13)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
: หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่ นที่ 22
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
: หลักสูตร “ผูน้ า 4.0” สมาคมเครื อข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม
: หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร (ปริ ญญาบัตร วปอ. 57/2557)
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
: หลักสูตร World Fiscal Systems for Oil and Gas, U.K.
: หลักสูตรการพัฒนานักบริ หารระดับสูง หลักสูตรผูน้ าที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม รุ่ นที่ 71 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.)
: หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริ หารและความเป็ นผูน้ าสาหรับ
ผูม้ ีศกั ยภาพสูง “Leadership & Change” ของสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ณ ประเทศญี่ปุ่น
: หลักสูตรนักบริ หารพลังงานระดับสูงรุ่ นที่ 2 กระทรวงพลังงาน
: หลักสูตร International Petroleum Management Certificate Program, U.S.A.
: หลักสูตร Law of the Sea, Malaysia
: หลักสูตร Managing Managers in the Energy Industry, U.S.A.

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 269/2019
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

: 1 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

: ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ
: ผูต้ รวจราชการกระทรวง กระทรวงพลังงาน
ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

: 2562
: 2561
: 2561
: 2559 - 2561
: 2558 - 2559
: 2554 - 2558

: 1 แห่ ง

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
ผูต้ รวจราชการกระทรวง กระทรวงพลังงาน
กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
ผูอ้ านวยการสานักบริ หารสัมปทานปิ โตรเลียม
ผูอ้ านวยการสานักบริ หารกิจการปิ โตรเลียม
ระหว่างประเทศ

ความรู้ ความชานาญ

: เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ น วิศวกรรม พลังงาน การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ธรณีวิทยา และสังคม

ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: กรรมการ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
ใน PTTGC

: ครั้งที่ 1 :

สั ดส่ วนการเข้ าประชุม
กรรมการในรอบปี 2562

(จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งที่จดั ประชุม)
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
14 / 14 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5 / 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
18 กุมภาพันธ์ 2562
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- 9 เมษายน 2563 (1 ปี 1 เดือน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
: 1 แห่ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
: ผูต้ รวจราชการกระทรวง กระทรวงพลังงาน
เนื่องจากกระทรวงพลังงานเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้าที่กากับดูแล
และกาหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรือบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

: ไม่มี
: ใช่
: ใช่

: ไม่มี

ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 :
1. ร่ วมกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
2. ร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจตาม
แผนกลยุทธ์บริ ษทั ฯ พร้อมทั้งกากับดูแลการเข้าทาธุรกรรมของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น และติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตาม
กลยุทธ์และเป้ าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อทา
หน้าที่ทบทวนและปรับปรุ งนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริ หารความเสี่ ยง ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั รวมทั้งให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการ
ประเมินความเสี่ ยงและมาตรการจัดการความเสี่ ยงของโครงการลงทุนที่สาคัญ ตลอดจนปัจจัยเสี่ ยงอื่ นๆ
ขององค์กร ซึ่งรวมถึงดัชนีช้ ีวดั ความเสี่ ยงที่สาคัญ (Key Risk Indicator) นอกจากนี้ ได้ติดตามและ
ให้ขอ้ คิดเห็นในการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ ยง
ที่สาคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงระดับองค์กร
อย่างมีประสิ ทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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ข้ อมูลผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (4)

ชื่อ - สกุล

: นายวิทวัส สวัสดิ์-ชู โต

อายุ

: 58 ปี

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: 19 กุมภาพันธ์ 2561

จานวนการถือหุ้น

: 3,415 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.000076) (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

: Master of Science (Industrial Engineering),
The University of Rhode Island, U.S.A.
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 27/2561 (วตท. 27)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
: หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 8
(วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
: Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) รุ่ นที่ 5/2559

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 146/2011 และ
หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่ น 12/2011
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 3 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
: กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
: กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: ประธานกรรมการ บริ ษทั พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชนั่ ส์ จากัด

: 1 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ
: ไม่มี
: 2560 - 2562
ประธานกรรมการ บริ ษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชนั่ จากัด
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ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

: 2 เม.ย. 2560 31 ส.ค. 2561
: 2560 - 2561
: 2561
: 2561
: 1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2560
: 1 ต.ค. 2559 31 ธ.ค. 2559
: 1 ม.ค. 2559 30 ก.ย. 2559
: 1 ส.ค. 2557 ธ.ค. 2558

กรรมการ บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าและน้ าเย็น จากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ หารความยัง่ ยืนและวิศวกรรมโครงการ
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริ หารความยัง่ ยืน
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ หารความร่ วมมือกลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขั้นปลาย
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ หารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขั้นปลาย
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

ความรู้ ความชานาญ

: เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นวิศวกรรม พลังงาน ปิ โตรเลียม การบริ หารจัดการ
องค์กร และนวัตกรรม

ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: กรรมการ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
ใน PTTGC
สั ดส่ วนการเข้ าประชุม
กรรมการในรอบปี 2562

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
: ครั้งที่ 1 :
19 กุมภาพันธ์ 2561
- 9 เมษายน 2563 (2 ปี 1 เดือน)
(จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งที่จดั ประชุม)
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
14 / 16 ครั้ง (ร้อยละ 87.5)
: คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 5 / 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
0 / 1 ครั้ง
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
: 2 แห่ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
: ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ
และเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 47.86)
: กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
และเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ (บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 22.73)
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรือบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

: ไม่มี
: ใช่
: ใช่

: ไม่มี

ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 :
1. ร่ วมกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
2. ร่ ว มให้ ข ้อ เสนอแนะ ซั ก ถาม และแสดงความคิ ด เห็ น ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาธุ ร กิ จ ตาม
แผนกลยุทธ์บริ ษทั ฯ ซึ่งรวมถึงการบริ หารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุ รกิ จ
และพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานขององค์กร ตลอดจนติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ
ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และเป้ าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อนาเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา
แต่ ง ตั้ ง เป็ นกรรมการบริ ษัท ฯ กรรมการอิ ส ระ กรรมการเฉพาะเรื่ อง และผู ้บ ริ หารระดั บ สู ง
ตามกระบวนการและหลัก เกณฑ์ก ารสรรหาของบริ ษ ัทฯ ตลอดจนข้อ ก าหนดและกฎหมายอื่ น ๆ
ที่ เกี่ ย วข้อง นอกจากนี้ ท าหน้า ที่ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษ ทั ฯ กรรมการเฉพาะเรื่ อง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร อย่างเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม ผูถ้ ือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิ พร้อมทั้ง พิจารณาให้มีการปรับปรุ งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ให้มีความครบถ้วน ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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ข้ อมูลผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (5)

ชื่อ - สกุล

: นางอรวดี โพธิสาโร

อายุ

: 58 ปี

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: 22 ตุลาคม 2561

จานวนการถือหุ้น

: 153 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.000003) (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

: Master of Business Administration (Management Information System),
The University of Dallas, U.S.A.
: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 13
(วพน. 13) สถาบันวิทยาการพลังงาน
: หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่ นที่ 3
สถาบันพัฒนาผูน้ าและการเรี ยนรู้กลุ่ม ปตท.
(PTT Leadership and Learning Institute)
: หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives,
International Leading Business School (IMD), Switzerland
: หลักสูตร Mitsui-HBS Global Management Academy,
Harvard Business School, U.S.A.

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 253/2018
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 2 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
: กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: ประธานกรรมการ บริ ษทั Sakari Resources Limited
การดารงตาแหน่ งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ
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: 1 แห่ ง

: ไม่มี

ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

: 2560 - 2562
: 2560 - 30 ก.ย. 2561

: 2559 - 2560

: 2556 - 2559

กรรมการ บริ ษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชนั่ จากัด
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ปฏิบตั ิงาน Secondment
บริ ษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชนั่ จากัด ในตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แผนกลยุทธ์
และบริ หารการลงทุน และปฏิบตั ิหน้าที่ผอู ้ านวยการ
โครงการ ExpresSo บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แผนกลยุทธ์
และบริ หารการลงทุน บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

ความรู้ ความชานาญ

: เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นพลังงาน ปิ โตรเลียม การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
การบัญชี และนวัตกรรม

ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: กรรมการ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
ใน PTTGC
สั ดส่ วนการเข้ าประชุม
กรรมการในรอบปี 2562

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
: ครั้งที่ 1 :
22 ตุลาคม 2561 - 9 เมษายน 2563 (1 ปี 5 เดือน)
(จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งที่จดั ประชุม)
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
16 / 16 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6 / 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
0 / 1 ครั้ง

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
: 1 แห่ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ
และเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ (ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 47.86)
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ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง

: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคณ
ุ สมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรือบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

: ใช่
: ใช่

: ไม่มี

ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 :
1. ร่ วมกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
2. ร่ ว มให้ ข ้อ เสนอแนะ ซั ก ถาม และแสดงความคิ ด เห็ น ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาธุ ร กิ จ ตาม
แผนกลยุทธ์บริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดรับสถานการณ์ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และเป้ าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง ได้เ ข้า ประชุ ม คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง
เพื่อทาหน้าที่ทบทวนและปรับปรุ งนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริ หารความเสี่ ยง ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั พร้อมทั้ง ติดตามสถานการณ์ตลาดปิ โตรเลียม
และความไม่แน่นอนจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการประเมินความเสี่ ยงและมาตรการจัดการความเสี่ ยงของโครงการ
ลงทุนที่สาคัญ ตลอดจนปัจจัยเสี่ ยงอื่น ๆ ขององค์กร ซึ่ งรวมถึงดัชนี ช้ ีวดั ความเสี่ ยงที่สาคัญ (Key Risk
Indicator) นอกจากนี้ ได้ติดตามและให้ขอ้ คิดเห็นในการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่ อง
และครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ ยงที่ สาคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ
มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงระดับองค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (6)
นิยามกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษทั โดยนับรวมการถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ย วข้องของ
กรรมการอิสระด้วย
(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 ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปัจจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่ น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุ ม หรื อบุ ค คลที่ จะได้รับ การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษ ทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ที่มีนัย หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ท างธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
โดยความสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ ดัง กล่ า ว รวมถึ ง การท ารายการทางการค้า ที่ ก ระท าเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามี ภาระหนี้ ที่ ตอ้ งชาระต่ ออี กฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ตาม
วิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยให้นบั รวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
(5) ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย) ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
ทั้งในปัจจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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(6) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ ก ารเป็ นที่ปรึ ก ษากฎหมายหรื อที่ป รึ ก ษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุม ของบริ ษ ทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มี นัย ผูม้ ี อานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของ
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่ วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิ สระของบริ ษทั แล้ว กรรมการอิ สระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกันผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษัท โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
หมายเหตุ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) ได้กาหนดคุณสมบัติเรื่ องการถือหุ้นของกรรมการ
อิสระตามข้อ (1) ไว้เข้มกว่าข้อกาหนดขั้นต่าของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ซึ่งกาหนดการถือหุ้น
ไม่เกินร้อยละ 1
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