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

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (1)

ชื่ อ - สกุล

: นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

อายุ

: 67 ปี

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: 9 เมษายน 2561

จานวนการถือหุ้น
คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)
: Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics, London School of Economics
and Political Science, U.K.
: Master of Science (Economics), London School of Economics and Political
Science, University of London, U.K.
: Bachelor of Arts (Mathematics), (First-class Honors),
University of Oxford, U.K.
: หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 6 (วพน. 6)
สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 35/2005
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 4 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ และผูท้ าแผนฯ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกากับความเสี่ ยง
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั พฤกษา โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: กรรมการ Kiroro Resort Holdings Company Limited
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: 1 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ
: กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
: ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่ งแวดล้อม
: กรรมการ มูลนิธิหวั ใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

: 2558 - 2563

: 3 แห่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน)

: 2557 - 2561
: 2557 - 2559
ความรู้ ความชานาญ

: เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นพลังงาน ปิ โตรเลียม เศรษฐศาสตร์ การเงินและ
การธนาคาร การบริ หารจัดการธุรกิจ การตรวจสอบภายใน การกากับดูแล
กิจการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: กรรมการอิสระ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
ใน PTTGC
สั ดส่ วนการเข้ าประชุม
กรรมการในรอบปี 2563

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
: ครั้งที่ 1 :
9 เมษายน 2561 - 5 เมษายน 2564 (3 ปี )
(จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งที่จดั ประชุม)
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
15 / 15 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการอิสระ
1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรื อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
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: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี
: ใช่

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่ องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรื อบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรื อนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง
ไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ เรื่ อง
กาหนดตาแหน่ งเจ้ าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ ามมิให้ ดาเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563

: ใช่

: ใช่

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจา
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
3. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
5. ไม่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย

: ใช่
: ใช่

: ใช่
: ใช่
: ใช่

ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2563 - กุมภาพันธ์ 2564
1. ร่ วมกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งดัชนี วดั ผลการดาเนิ นงานองค์ก ร เพื่อมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่ง ขัน
ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
2. บทบาทในฐานะประธานกรรมการอิสระ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
และเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ทั้งในด้านการเติบโต ผลตอบแทนจาก
การลงทุน และความยัง่ ยืน ตลอดจนส่ งเสริ มการนาระบบดิจิทลั มาปรับใช้ในรู ปแบบการดาเนิ นงานของ
องค์กรให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เพื่อรับมือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งกากับดูแลการเข้าทาธุ รกรรมของบริ ษทั ฯ ให้
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เป็ นไปตามกฎหมายและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น และติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะประธานกรรมการ ได้กากับ ติดตามและดูแลให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
เป็ นอย่างมีประสิ ทธิภาพ รอบคอบ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ตลอดจนเป็ นอิสระ
จากฝ่ ายจัดการ พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้ยดึ ถือปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ กฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งหลักการก ากับดู แลกิ จการที่ ดี แ ละ
จรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยคานึ งถึง ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายเป็ นสาคัญ
นอกจากนี้ ได้จดั สรรเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อให้ กรรมการสามารถอภิปรายประเด็นสาคัญในระหว่างการ
ประชุมได้อย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน รวมถึงกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารเพื่อให้มนั่ ใจว่า ทุกเรื่ องสาคัญได้ถูกบรรจุรวมไว้ในวาระการประชุมอย่างครบถ้วน
4. ส่ งเสริ มและพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ จนกลายเป็ น
วัฒนธรรมขององค์กรที่มีจริ ยธรรม พร้อมทั้งสร้างความโปร่ งใสในการดาเนินงานขององค์กร
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ข้ อมูลผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (2)

ชื่ อ - สกุล

: ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์

อายุ

: 61 ปี

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: 9 เมษายน 2561

จานวนการถือหุ้น

: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

: Doctorate, (Droit Public Interne), The University Paris II, France
: Degree of Profound Studies, (Droit Public Interne),
The University Paris II, France
: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตสภา
: Certification in Local Government, Institut International d’ Administration
Publique (IIAP), France
: หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 10
(วพน. 10) สถาบันวิทยาการพลังงาน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริ ษทั สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

: 2 แห่ ง

: ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ
: 6 แห่ ง
: กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
: สมาชิกสภาร่ างรัฐธรรมนูญ 2550 และเลขานุการกรรมาธิการยกร่ างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
: กรรมการสภาผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
: กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ)
: กรรมการกฤษฎีกา
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: ศาสตราจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

: 2560 - 2561
: 2560
: 2553 - 2560

กรรมการอิสระ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
กรรมการ องค์การเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความรู้ ความชานาญ

: เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฎหมาย พลังงาน การคลัง การบริ หารจัดการธุรกิจ
ความมัน่ คง และความยัง่ ยืน

ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: กรรมการอิสระ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
ใน PTTGC

: ครั้งที่ 1 :

สั ดส่ วนการเข้ าประชุม
กรรมการในรอบปี 2563

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

:
:
:
:

9 เมษายน 2561 - 5 เมษายน 2564 (3 ปี )

(จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งที่จดั ประชุม)
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
15 / 15 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
6 / 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการอิสระ
1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรื อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่ องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรื อบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรื อนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง
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: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี
: ใช่
: ใช่

ไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ เรื่ อง
กาหนดตาแหน่ งเจ้ าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ ามมิให้ ดาเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจา
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
3. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
5. ไม่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย

: ใช่

: ใช่
: ใช่

: ใช่
: ใช่
: ใช่

ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 :
1. ร่ วมกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งดัชนี วดั ผลการดาเนิ นงานองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
2. บทบาทในฐานะกรรมการอิสระ ร่ วมกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์ก ร โดยคานึ งถึ ง
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายเป็ นสาคัญ พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะและความเห็นที่เป็ น
อิสระและเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ เพื่อรับมือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
3. บทบาทในฐานะประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ เพื่อทา
หน้าที่ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุ รกิจและ
มาตรการต่ อต้า นการทุจริ ตคอร์ รัป ชันของบริ ษ ทั ฯ ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานทั้งในและต่า งประเทศ
รวมถึงกากับดูแลและติดตามการดาเนินงานขององค์กร ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบ
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หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย ตลอดจนส่ งเสริ มให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับนานโยบายการกากับดูแล
กิ จการที่ ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จไปปฏิ บัติใ ช้ภายในองค์กรอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่ อให้ส อดคล้องกับ
กลยุทธ์และทิศทางการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ได้กากับดูแลการดาเนิ นงานด้านการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน เพื่อรักษาระดับความเป็ นผูน้ าด้านความยัง่ ยืนของโลกอย่างต่อเนื่อง (Top 10 World Members
in Chemical Sector by DJSI) ควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญกับชุ มชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม จังหวัด
ระยอง ผ่านโครงการ CSR ของบริ ษทั ฯ เพื่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ สังคม และ
ประเทศชาติ
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ข้ อมูลผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (3)

ชื่ อ - สกุล

: นายปกรณ์ นิลประพันธ์

อายุ

: 52 ปี

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: 9 เมษายน 2561

จานวนการถือหุ้น

: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

: Master of Law (Trade Practices Law), The University of Sydney, Australia
: Public Sector Management and Organization Change, The University of
Sydney, Australia
: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: หลักสูตรนักบริ หาร การงบประมาณระดับสูง รุ่ นที่ 1 สานักงบประมาณ
: หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สานักงานตารวจแห่งชาติ รุ่ นที่ 2
สานักงานตารวจแห่งชาติ
: หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารสาหรับผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรม รุ่ นที่ 1 สานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
: หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง ผูน้ าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่ นที่ 64
สานักงาน ก.พ. (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น)
: หลักสูตร East Asian Public Sector Leadership Challenges,
National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Japan

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 153/2018
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
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: 1 แห่ ง

: ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ
: 6 แห่ ง
: กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
: เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักนายกรัฐมนตรี
: กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
: กรรมการ คณะกรรมการติดตามการดาเนินการแก้ไขปัญหา
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
: กรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
: กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

: 2561 - 2562

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) และปฏิบตั ิหน้าที่
ผูอ้ านวยการ สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานักงาน ป.ย.ป.)
อีกหน้าที่หนึ่ง
รองผูอ้ านวยการ สานักงานบริ หารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

: 2560 - 2561
: 2558 - 2561
ความรู้ ความชานาญ

: เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฎหมาย การเงินและการธนาคาร
การบริ หารจัดการธุรกิจ และความมัน่ คง

ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: กรรมการอิสระ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
ใน PTTGC

: ครั้งที่ 1 :

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
9 เมษายน 2561 - 5 เมษายน 2564 (3 ปี )
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สั ดส่ วนการเข้ าประชุม
กรรมการในรอบปี 2563

:
:
:
:

(จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งที่จดั ประชุม)
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
14 / 15 ครั้ง (ร้อยละ 93)
คณะกรรมการตรวจสอบ
7 / 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการอิสระ
1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรื อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่ องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรื อบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรื อนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง
ไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ เรื่ อง
กาหนดตาแหน่ งเจ้ าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ ามมิให้ ดาเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563

: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี
: ใช่
: ใช่

: ใช่

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจา
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
3. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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: ใช่
: ใช่

: ใช่
: ใช่

5. ไม่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย

: ใช่

ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 :
1. ร่ วมกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งดัชนี วดั ผลการดาเนิ นงานองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
2. บทบาทในฐานะกรรมการอิสระ ร่ วมกากับดูแลและติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายเป็ นสาคัญ พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะและความเห็นที่
เป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ เพื่อรับมือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
3. บทบาทในฐานะกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่สอบทาน
ความถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสมของรายงานทางการเงิน รวมทั้งสอบทานการบริ หารความเสี่ ยงของ
องค์กรและการควบคุมภายในในด้านบัญชีและการเงิน ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ นอกจากนี้ ได้ท าหน้า ที่ ส อบทานการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จากรายงานสรุ ป ข้อ ร้ อ งเรี ยน
(Whistleblower) และรายงานการดาเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชันของบริ ษทั ฯ
และให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ เพื่อสร้าง
คุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน พร้อมทั้งกากับดูแล ให้ขอ้ คิดเห็นและสนับสนุนงานตรวจสอบภายในอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของ
ระบบการตรวจสอบภายใน ให้ เ ป็ นไปตามกลยุ ท ธ์ แ ละเป้ า หมายที่ ต้ ัง ไว้ ตลอดจนเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล
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ข้ อมูลผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (4)

ชื่ อ - สกุล

: พลตรี นิธิ จึงเจริญ

อายุ
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: 50 ปี
: 22 กันยายน 2557, 1 เมษายน 2558 (ต่อวาระครั้งที่ 1)
และ 9 เมษายน 2561 (ต่อวาระครั้งที่ 2)

จานวนการถือหุ้น

: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

: Master of Engineering (Mechanical), Stevens Institute of Technology,
New Jersey, U.S.A.
: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
: หลักสูตรการจัดการลดความขัดแย้ง
: หลักสูตรหลักประจาชุดที่ 80 โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
: หลักสูตรการปฏิบตั ิการสันติภาพ

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่ น 9/2019 / IOD Talk 2/2017
"Cyber Security : Risks, Liabilities, and Best Practices" / หลักสูตร Driving
Company Success with IT Governance (ITG) รุ่ น 5/2017 / หลักสูตร Role of
the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่ น 8/2016 และ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 200/2015
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 1 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการกากับดูแลกิจการ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
การดารงตาแหน่ งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ
: นายทหารฝ่ ายเสนาธิการ ประจารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
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: ไม่มี
: 1 แห่ ง

ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

: 2562 - 2563
: 2561 - 2562
: 2559 - 2561
: 2557 - 2558

ผูท้ รงคุณวุฒิ กองทัพบก
ผูช้ ่วยอานวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิที่ 2 สานักปฏิบตั ิ
ภารกิจรักษาความมัน่ คงภายใน กองทัพบก
ผูช้ ่วยทูตฝ่ ายทหารบก ประจากรุ งแคนเบอร์รา
เครื อรัฐออสเตรเลีย
ประจากรมข่าวทหารบก

ความรู้ ความชานาญ

: เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นวิศวกรรมเครื่ องกล การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ความมัน่ คง ความยัง่ ยืน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: กรรมการอิสระ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
ใน PTTGC
สั ดส่ วนการเข้ าประชุม
กรรมการในรอบปี 2563

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
: ครั้งที่ 1 :
22 กันยายน 2557 - 1 เมษายน 2558 (6 เดือน)
ครั้งที่ 2 :
1 เมษายน 2558 - 9 เมษายน 2561 (3 ปี )
ครั้งที่ 3 :
9 เมษายน 2561 - 5 เมษายน 2564 (3 ปี )
:
:
:
:
:

(จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งที่จดั ประชุม)
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
15 / 15 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 8 / 9 ครั้ง (ร้อยละ 89)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
6 / 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการอิสระ
1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรื อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่ องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรื อบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรื อนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง
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: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี
: ใช่
: ใช่

ไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ เรื่ อง
กาหนดตาแหน่ งเจ้ าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ ามมิให้ ดาเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563

: ใช่

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่ วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจา
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
3. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
5. ไม่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย

: ใช่
: ใช่

: ใช่
: ใช่
: ใช่

ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 :
1. ร่ วมกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งดัชนี วดั ผลการดาเนิ นงานองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
2. บทบาทในฐานะกรรมการอิสระ ร่ วมกากับดูแลและติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้ เสี ย
ทุกฝ่ ายเป็ นสาคัญ พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะและความเห็นที่เป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ น
ธุ รกิ จ เพื่ อรั บ มื อสถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จที่เปลี่ย นแปลงไป รวมถึ ง การแพร่ ระบาดของโรคไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19)
3. บทบาทในฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการอิสระ และกรรมการเฉพาะเรื่ อง ตาม
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หลัก เกณฑ์ก ารสรรหาและแต่ ง ตั้ง กรรมการบริ ษ ทั ฯ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ ง
นอกจากนี้ ทาหน้าที่พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการเฉพาะ
เรื่ อง โดยคานึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประจาปี ของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร เพื่อกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็ นธรรม เพื่อนาเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
4. บทบาทในฐานะกรรมการกากับดูแลกิจการ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ เพื่อทาหน้าที่
ก ากับ ดู แลและติ ดตามการดาเนิ นงานขององค์ก ร ให้เป็ นไปตามข้อก าหนด กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั ฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย ตลอดจนสนับสนุนและให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ในการจัดทาแผนงานด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดีประจาปี เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน การติดตามและการวัดผลการปฏิ บตั ิงานด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างเป็ นรู ปธรรม นอกจากนี้ ได้กากับดูแลการดาเนิ นงานด้าน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อรั กษาระดับความเป็ นผูน้ าด้านความยัง่ ยืนของโลกอย่า งต่ อเนื่ อง (Top 10
World Members in Chemical Sector by DJSI) ควบคู่ ไ ปกับ การให้ค วามส าคัญ กับ ชุ ม ชน สั ง คมและ
สิ่ งแวดล้อม จังหวัดระยอง ผ่านโครงการ CSR ของบริ ษทั ฯ เพื่อการเจริ ญเติ บ โตอย่างยัง่ ยืนร่ วมกัน
ระหว่างบริ ษทั ฯ สังคม และประเทศชาติ
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (5)
ข้ อมูลผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ชื่ อ - สกุล

: นายดิษทัต ปันยารชุน

อายุ

: 56 ปี

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

: 22 ตุลาคม 2561

จานวนการถือหุ้น

: คู่สมรส 80 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.000002) (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

:
:
:
:

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่ น 19/2020 และ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 206/2015
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

Master of Political Science (M.P.A.), National University, San Diego, U.S.A.
B.A. in Ed. (Social Science) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 30 (วตท. 30) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 14 (วพน. 14)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
: หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) สถาบันพัฒนาผูน้ าและ
การเรี ยนรู ้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)
: หลักสูตรเกี่ยวข้องกับการซื้ อขายน้ ามันดิบล่วงหน้า
The Oxford Princeton, U.K.

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
: กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

: 2 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: ประธานกรรมการ บริ ษทั PTT International Trading London Ltd.
: ประธานกรรมการ บริ ษทั ปตท. ค้าสากล จากัด

: 2 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ
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: ไม่มี

ประสบการณ์การทางาน
(5 ปี ย้อนหลัง)

: 2561 - 2563

กรรมการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั PTT International Trading DMCC
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่การค้าระหว่างประเทศ
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายรักษาการผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
การค้าระหว่างประเทศ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ าย บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง Managing Director
บริ ษทั ปตท. ค้าสากล จากัด

: 2554 - 2561
: 2559 - 2561
: 2558 - 2559
: 2555 - 2558

ความรู้ ความชานาญ
ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
ใน PTTGC
สั ดส่ วนการเข้ าประชุม
กรรมการในรอบปี 2563

: เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นพลังงาน ปิ โตรเลียม การเงินและการธนาคาร ตลาดทุน
การบริ หารจัดการธุรกิจ และความยัง่ ยืน
: กรรมการ
: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
: ครั้งที่ 1 :
22 ตุลาคม 2561 - 5 เมษายน 2564 (2 ปี 5 เดือน)

:
:
:
:

(จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งที่จดั ประชุม)
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
15 / 15 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3 / 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
3 / 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
: 1 แห่ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ
และเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ (ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 47.68)
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
: ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรื อ
: ไม่มี
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่ องการแต่ งตั้งข้ าราชการระดับสู ง
หรื อบุคคลดารงตาแหน่ งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรื อนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็ น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ ง
ไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ เรื่ อง
กาหนดตาแหน่ งเจ้ าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ ามมิให้ ดาเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563

: ใช่
: ใช่

: ใช่

ผลงานในระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการในปี 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 :
1. ร่ วมกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งดัชนี วดั ผลการดาเนิ นงานองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
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 รวมถึงการแพร่ ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19) ตลอดจนติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไป
ตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง ได้เ ข้า ประชุ ม คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง
เพื่อทาหน้าที่ พิจารณาทบทวนระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Appetite) และปรับปรุ ง
นโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริ หารความเสี่ ยง ให้ มีความยืดหยุ่นและสอดรับกับบริ บทการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ป รั บ เปลี่ ย นไปสู่ ค วามปกติ ใ หม่ (New Normal) พร้ อ มทั้ง ติ ด ตามสถานการณ์ ตลาด
ปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมีและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริ ษทั ฯ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดลาดับความสาคัญของการ
ลงทุนในอนาคต ให้สอดรับกับทิศทางกลยุทธ์และแนวโน้มอุตสาหกรรม เพื่อการเจริ ญโตอย่างยัง่ ยืน
ของธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี้ ได้ติดตามและให้ขอ้ คิดเห็นในการบริ หารความเสี่ ยงและสภาวะวิกฤต
ระดับองค์กร เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีมาตรการในการรับมือกับสภาวะวิกฤตที่เพียงพอ เหมาะสมและ
ทันเวลา รวมถึงครอบคลุมความเสี่ ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
4. บทบาทในฐานะกรรมการกากับดูแลกิจการ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ เพื่อทาหน้าที่
กากับดูแลการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเป็ นรู ปธรรม ตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์และติดตามการดาเนิ นงานทั้งในด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
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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 อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ของผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุ บนั และก่ อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิ สระไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการ
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
(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) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ 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 อการให้หรื อรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ื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 นทรัพย์ที่ มี ตวั ตนสุ ทธิ ข องบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ า กว่า
ตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยให้นับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 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 อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชี
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ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้ นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
ทั้งในปัจจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ ก ารเป็ นที่ปรึ ก ษากฎหมายหรื อที่ป รึ ก ษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 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 นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษ ทั ย่อย หรื อไม่ เป็ นหุ้นส่ วนที่ มี นัย ในห้างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมบริ หารงาน ลูก จ้าง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิ สระของบริ ษทั แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกันผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
หมายเหตุ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) ได้กาหนดคุณสมบัติเรื่ องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ
ตามข้อ (1) ไว้เข้มกว่าข้อกาหนดขั้นต่ าของคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น ซึ่ งกาหนดการถื อหุ้น
ไม่เกินร้อยละ 1
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