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ข้ อมูลผู้ทได้
ี รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
นายสุ พฒ
ั นพงษ์ พันธ์ มเี ชาว์
อายุ : 58 ปี
ประธานกรรมการ
วันทีดํารงตําแหน่ ง : 17 กุมภาพันธ์ 2559
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :
• บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุ รกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•

Advance Management Program, INSEAD University สาธารณรัฐฝรังเศส

หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่ วมเอกชน (วปอ.50 และ ปรอ.20) วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ น 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
•

•

หลักสู ตร Oxford Energy Seminar 2013, สหราชอาณาจักร

หลักสู ตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่ นที 12 ปี พ.ศ. 2557
สถาบันพระปกเกล้า สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• หลักสู ตรหลักนิ ติธรรมเพือประชาธิ ปไตย (นธป.) รุ่ นที 3 พ.ศ. 2558 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ
•

•

หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง (วตท.) รุ่ นที 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 131/2010 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสู ตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ น 30/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย : 4 แห่ง
• ประธานกรรมการ บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
•

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการบริ หารความเสี ยง / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี ยง บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)

•

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย : 1 แห่ง
• กรรมการ บริ ษทั PTT Chemical International Private Limited
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอืน / กิจกรรมพิเศษทีสํ าคัญ: i แห่ง
• นายกสมาคม สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•

กรรมการ สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

•

กรรมการ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย

•

กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•

กรรมการอํานวยการ สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
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- j•

กรรมการ โรงเรี ยนกําเนิดวิทย์

•

กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิ ริเมธี

•

รองประธาน มูลนิธิพลังแห่งการเรี ยนรู้

ประสบการณ์ การทํางาน (ย้ อนหลัง 5 ปี ) :
• 2557 – 2560
รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บริ ษทั วีนิไทย จํากัด
(มหาชน)
• 2558 – 2559
ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยโอลีโอเคมี จํากัด
•

2558 – 2559

ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยแฟตตีnแอลกอฮอลส์ จํากัด

•

2557 - 2559

กรรมการ บริ ษทั PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited

•

2557 - 2558

ประธานกรรมการ บริ ษทั สปอร์ต เซอร์วสิ เซส อัลไลแอนซ์ จํากัด

•

2556 - 2557

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

•

2555 - 2557

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

ความรู้ ความชํานาญ

: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นวิศวกรรม พลังงาน ปิ โตรเคมี การเงิน การบริ หารจัดการองค์กรและธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่ งตัง

: กรรมการ

หลักเกณฑ์ /วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งกรรมการ : 2 ปี 2 เดือน (17 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง เมษายน 2561)
สั ดส่ วนการเข้ าประชุ ม

: (จํานวนครัnงทีเข้าประชุม/จํานวนครัnงทีจัดการประชุม)

กรรมการในรอบปี 2560

: คณะกรรมการบริษัทฯ

10/10 ครัง (ร้ อยละ 100)

: คณะกรรมการทีไม่ เป็ นผู้บริหาร

1/1 ครัง (ร้ อยละ 100)

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

1 แห่ ง

: กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจเกียวกับปิ โตรเคมีและการกลัน และเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง

: ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

: ใช่

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่ อย

: ไม่ มี

จํานวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) ( ณ วันที 14 กุมภาพันธ์ 2561)

: ไม่ มี

ผลงานในระหว่ างการดํารงตําแหน่ งกรรมการ
- ร่ วมกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เพือให้บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการทีดี
และมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง
- ปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะประธานกรรมการ ด้วยภาวะความเป็ นผูน้ าํ ตัดสิ นใจในเรื องสําคัญ ให้ความ คิดเห็น
ต่อคณะกรรมการ และกํากับดูแลให้การทําหน้าทีของคณะกรรมการมีประสิ ทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
- กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจนให้คาํ แนะนําแก่ฝ่ายจัดการ เพือให้การบริ หารงานของ
ฝ่ ายจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมายและแผนกลยุทธ์ทีกําหนด และให้ความสําคัญต่อผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย

- -
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ข้ อมูลผู้ทได้
ี รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ
อายุ : 62 ปี
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่ างยังยืน
วันทีดํารงตําแหน่ ง : 13 มกราคม 2560
กรรมการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยังยืน
26 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
17 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื องกล Manhattan College มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริ กา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื องกล New York Institute of Technology สหรัฐอเมริ กา
• Senior Executive Program 2007, Stanford University สหรัฐอเมริ กา
• ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสู ตรอบรมผูบ้ ริ หารเป็ นนักบริ หารมืออาชีพ 2548 สถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง
• หลักสู ตรการบริ หารงานบุคคลสําหรับผูบ้ งั คับบัญชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
• หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 79/2006 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย : 3 แห่ง
• กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยังยืน
บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
• ทีปรึ กษา บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริ ษทั ซี ลิค คอร์ พ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย : -ไม่มีการดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอืน / กิจกรรมพิเศษทีสํ าคัญ: 2 แห่ง
• กรรมการ สถาบันพลาสติก
• รองเลขาธิ การ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
ประสบการณ์ การทํางาน (ย้ อนหลัง 5 ปี ) :
• 2558 – 2559
กรรมการ บริ ษทั ไทยโอลีโอเคมี จํากัด
• 2556 – 2558
ประธานเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิการ กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีขk นั ปลาย บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
•
(มหาชน)
• 2556 – 2558
ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยสไตรี นิคส์ จํากัด
• 2557 – 2558
ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยโอลีโอเคมี จํากัด
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•
•
•
•
•
•
•
•

2556 – 2558
2557 – 2558
2555 – 2558
2556 – 2557
2556 – 2557
2556
2556
2554 – 2556

ประธานกรรมการ บริ ษทั ทีโอซี ไกลคอล จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยแฟตตีkแอลกอฮอลส์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติkง จํากัด
ประธานบริ ษทั / กรรมการ PTTGC International (USA) Inc.
Member Representative to the Government Board, Nature Works LLC
กรรมการ บริ ษทั บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั พีทีที โพลีเอททีลีน จํากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มธุรกิจโพลิเมอร์ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

ความรู้ ความชํานาญ

: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นวิศวกรรม พลังงาน ปิ โตรเคมี และการบริ หารจัดการองค์กร

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่ งตัง

: กรรมการ

หลักเกณฑ์ /วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งกรรมการ

: 2 ปี 2 เดือน ( 17 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงเมษายน 2561 )

สั ดส่ วนการเข้ าประชุ ม

: (จํานวนครัkงทีเข้าประชุม/จํานวนครัkงทีจัดการประชุม)

กรรมการในรอบปี 2560

: คณะกรรมการบริษัทฯ

8/10 ครัง (ร้ อยละ 80)

: คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่ างยังยืน 5/5 ครัง (ร้ อยละ 100)
: คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน

5/5 ครัง (ร้ อยละ 100)

: คณะกรรมการทีไม่ เป็ นผู้บริหาร

1/1 ครัง (ร้ อยละ 100)

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

: ไม่ มี

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง

: ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

: ใช่

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่ อย

: ไม่ มี

จํานวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) ( ณ วันที 14 กุมภาพันธ์ 2561)

: ไม่ มี

ผลงานระหว่ างการดํารงตําแหน่ งกรรมการ
- ร่ วมกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เพือให้บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการทีดี
และมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง
- ร่ วมกํากับดูแล และติดตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการ เพือให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
และแผนกลยุทธ์ทีกําหนด
- ปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยทําหน้าทีกําหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื อง และกรรมการผูจ้ ดั การ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
- ปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะกรรมการกํากับดูแลกิ จการและการพัฒนาอย่างยังยืน โดยทําหน้าทีกําหนดนโยบาย กํากับดูแล และ
ติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนให้ขอ้ คิดเห็นและคําแนะนําการดําเนิ นงานด้านการกํากับดูแลกิจการทีดีและการพัฒนาอย่าง
ยังยืนของบริ ษทั ฯ รวมถึงให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากล

-16-

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (3)

ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน)
นายอภิชาต จงสกุล
อายุ : 62 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดารงตาแหน่ ง : 13 มกราคม 2560
6 มกราคม 2560

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :
 วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยัง่ ยืน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริ หารสิ่ งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิ สิ กส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 50 (วปอ. 50) วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ
 หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 17
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
 หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 109/2008 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสู ตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 30/2010 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย : 1 แห่ง
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ: ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน (ย้ อนหลัง 5 ปี ) :
 2559
กรรมการ คณะกรรมการบูรณาการเร่ งรั ดการฟื้ นฟูทรั พยากรป่ าไม้ สภาขับเคลื่ อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.)
 2559
ที่ปรึ กษา คณะอนุ กรรมาธิ การขับเคลื่ อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 2552-2559
อนุกรรมการด้านบริ หาร คณะกรรมการกากับการซื้อขายสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า
 2558
ที่ปรึ กษา มูลนิธิชยั พัฒนา
 2558
อนุกรรมาธิการด้านวิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์และโทรคมนาคม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.)
 2558
กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่ อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.)
 2558
สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 2557-2558
ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพัฒนาที่ดิน
 2557-2558
ประธานคณะกรรมการ องค์การส่ งเสริ มกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 2556-2558
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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อธิบดี กรมพัฒนาที่ดิน
ที่ปรึ กษา สมาคมดินและปุ๋ ยแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ าแห่งประเทศไทย
อุปนายก สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ
เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายพืชน้ ามันและน้ ามันพืช
เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายสับปะรด
เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ องค์การส่ งเสริ มกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
โฆษกกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผูว้ า่ การสารอง คณะมนตรี ผวู้ า่ การกองทุนร่ วมเพื่อสิ นค้าโภคภัณฑ์ (Common Fund for
Commodity : CFC)
อนุกรรมการเกษตรพาณิ ชย์ สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร

ความรู้ ความชานาญ

: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การบริ หารจัดการ
องค์กร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ /วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ

: 1 ปี 3 เดือน ( 6 มกราคม 2560 ถึง เมษายน 2561)

สั ดส่ วนการเข้ าประชุ ม

: (จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนครั้งที่จดั การประชุม)

กรรมการในรอบปี 2559

: คณะกรรมการบริษัทฯ

9/10 ครั้ง (ร้ อยละ 90)

: คณะกรรมการตรวจสอบ

7/8 ครั้ง (ร้ อยละ 88)

: คณะกรรมการอิสระ

1/1 ครั้ง (ร้ อยละ 100)

: คณะกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร

1/1 ครั้ง (ร้ อยละ 100)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

: ไม่ มี

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง

: ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

: ใช่

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอืน่ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่ อย

: ไม่ มี

จานวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน) ( ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)

: ไม่ มี
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ข้ อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้เสี ยกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา

: ไม่เป็ น

เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)

: ไม่เป็ น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ

: ไม่มี

เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา : ไม่เป็ น
หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
ผลงานระหว่ างการดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ
- ร่ วมกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการที่ดี
และมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ร่ วมกากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการ เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
และแผนกลยุทธ์ที่กาหนด
- ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ ร่ วมกากับดูแล และติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
และให้ขอ้ เสนอแนะ/ความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ
- ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบการ
ตรวจสอบภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง ผูส้ อบบัญชี ตลอดจนสอบทานการปฏิ บ ัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้อง

- -
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ข้ อมูลผู้ทได้
ี รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
นายพยุงศักดิ+ ชาติสุทธิผล
อายุ : 66 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่ างยังยืน
วันทีดํารงตําแหน่ ง : 13 มกราคม 2560 ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาอย่างยังยืน
6 มกราคม 2560 กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ4 สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ4 สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certificate of Management Development Program, North Western University, สหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่ นที 1) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสู ตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่ นที 1 ผูบ้ ริ หารระดับสู ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
• หลักสู ตรนักบริ หารการยุติธรรมทางปกครองระดับสู ง รุ่ นที 2 (บยป. รุ่ นที 2) สํานักงานศาลปกครอง
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง (วตท.) รุ่ นที 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง ด้านการค้าและการพาณิ ชย์ (TEPCoT รุ่ นที 2) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
• หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP SCC/bccd) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย : 2 แห่ง
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยังยืน บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิ สระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง บริ ษทั โกลบอลเพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี
จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย : 4 แห่ง
• กรรมการ บริ ษทั สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จํากัด
• ประธานกรรมการ บริ ษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จํากัด
• กรรมการ บริ ษทั ทรัพย์ทิพย์ จํากัด (ผลิตและจําหน่ายเอทานอล)
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอืน / กิจกรรมพิเศษทีสํ าคัญ: ไม่มี
ประสบการณ์ การทํางาน (ย้ อนหลัง 5 ปี ) :
• 2555-2557
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
• 2555-2556
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
• 2554-2558
ประธานกรรมการ/กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริ การ กองทุนส่ งเสริ มการประกันภัยพิบตั ิ
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ประธานคณะกรรมการบริ หาร ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการ คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความรู้ ความชํานาญ

: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นวิศวกรรม พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และการบริ หารจัดการองค์กร

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่ งตัง

: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ /วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ

: 1 ปี 3 เดือน ( 6 มกราคม 2560 ถึง เมษายน 2561)

สั ดส่ วนการเข้ าประชุ ม

: (จํานวนครัoงทีเข้าประชุม/จํานวนครัoงทีจัดการประชุม)

กรรมการในรอบปี 2560

: คณะกรรมการบริษัทฯ

10/10 ครัง (ร้ อยละ 100)

: คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่ างยังยืน

5/5 ครัง (ร้ อยละ 100)

: คณะกรรมการอิสระ

1/1 ครัง (ร้ อยละ 100)

: คณะกรรมการทีไม่ เป็ นผู้บริหาร

1/1 ครัง (ร้ อยละ 100)

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมายในระยะ AB ปี ย้ อนหลัง

: ไม่ มี
: ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

: ใช่

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่ อย

: ไม่ มี

จํานวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) ( ณ วันที 14 กุมภาพันธ์ 2561)

: ไม่ มี

ข้ อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตังกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้เสี ยกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ านมา
เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา

: ไม่เป็ น

เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ปรึ กษากฎหมาย ทีปรึ กษาทางการเงิน)

: ไม่เป็ น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ

: ไม่มี

เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา
หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทัoงหมดของกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั
กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

: ไม่เป็ น
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ผลงานระหว่ างการดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ
- ร่ วมกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เพือให้บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการทีดี
และมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง
- ร่ วมกํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการ เพือให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
และแผนกลยุทธ์ทีกําหนด
- ปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะกรรมการอิสระ ร่ วมกํากับดูแล และติดตามดูแลผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
และให้ขอ้ เสนอแนะ/ความคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ
- ปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยังยืน โดยทําหน้าทีกําหนด นโยบาย กํากับ
ดูแล และติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนให้ขอ้ คิดเห็นและคําแนะนําการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการทีดีและการ
พัฒนาอย่างยังยืนของบริ ษทั ฯ รวมถึงให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากล
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นิยามคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”
(1) ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจํา นวนหุ ้นที มี สิ ท ธิ ออกเสี ย งทั$ง หมดของบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่
บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั ฯ โดยนับ รวมการถื อ หุ ้นของ
ผูท้ ี เกี ยวข้องของกรรมการอิ สระด้วย
(2) ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที ปรึ กษาทีได้รับเงิ นเดื อนประจํา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อ ของผู ้มี อ ํา นาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ฯ ทั$ง ในปั จ จุ บ ัน และก่ อ นได้รั บ การแต่ ง ตั$ง เป็ นกรรมการอิ ส ระ
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี น้อง และบุ ตร รวมทั$งคู่สมรสของบุ ตรของกรรมการรายอื น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั$งไม่
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั$งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั$งเป็ น
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
โดยความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จดังกล่าว รวมถึ งการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็ นปกติ เพือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับ
ความช่ วยเหลื อทางการเงิ น ด้วยการรั บ หรื อให้กู้ยืม คํ$า ประกัน การให้สิ นทรั พ ย์เป็ นหลักประกันหนี$ สิ น
รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกันซึ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามีภาระหนี$ ทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ ง
ตั$งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตั$งแต่ 20 ล้านบาทขึ$นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
ตํากว่าตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกี ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยให้
นับรวมภาระหนี$ทีเกิดขึ$นในระหว่าง B ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
(5) ไม่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นทีมีนยั (ถื อหุ ้นเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ
ออกเสี ยงทั$งหมดของบริ ษ ทั ฯ โดยนับรวมผูท้ ี เกี ยวข้องด้วย) ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มหรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงาน
สอบบัญชี ซึงมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูท่ $ งั ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั$งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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(6) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษา
ทางการเงิ น ซึ งได้รับ ค่า บริ ก ารเกิ นกว่า 5 ล้า นบาทต่ อปี จากบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั ฯ และไม่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที มี นัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม หรื อ
หุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พ นั$นด้วย ทั$ง ในปั จจุ บนั และก่ อนได้รับ การแต่ งตั$งเป็ นกรรมการอิ สระ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการที ได้รับ การแต่ง ตั$งขึ$ นเพื อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ งเป็ นผูท้ ีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิ จการที มี สภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที มี นยั กับกิ จการของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนทีมีนยั ในห้างหุ ้นส่ วนหรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั$งหมด
ของบริ ษทั อืนซึ งประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี ยวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
ทั$ง นี$ ภายหลัง ได้รั บ การแต่ ง ตั$ง ให้เป็ นกรรมการอิ ส ระของบริ ษ ัท ฯ แล้ว กรรมการอิ ส ระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ โดยมี
การตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั$นเป็ นกรรมการ
ทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน

