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 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 (1) 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  

 

 

 

นายคงกระพนั อินทรแจง้ 

อาย ุ:  54 ปี 

ประธานกรรมการ 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : 6 พฤศจิกายน 2562 

21 ตุลาคม 2563 (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม :   

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering, University of Houston, U.S.A. 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตรการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 30 (วตท. 30) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
 หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นท่ี 4 สถาบันพฒันาผูน้ าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.  

(PTT Leadership and Learning Institute) 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 14 (วพน. 14) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปอ. 60) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
 หลกัสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ :  
 หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 119/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  4 แห่ง 
 ประธานกรรมการ บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประจ าประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  3 แห่ง 

 ประธานคณะท่ีปรึกษา บริษทั PTTGC International (Netherlands) B.V ส าหรับเร่ืองธุรกิจและการลงทุนในบริษทั Allnex 

 ประธานกรรมการ บริษทั PTTGC International (Netherlands) B.V 

 ประธานกรรมการ บริษทั PTTGC International Private Limited 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น / กจิกรรมพเิศษทีส่ าคัญ :  11 แห่ง 
 กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 กรรมการ สมาคมนกัศึกษาสถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
 ท่ีปรึกษาในสายงานสมาชิกสัมพนัธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 อุปนายก (ดา้นสนบัสนุน)  สมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ สภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒิุ สถาบนัวทิยสิริเมธี 
 กรรมการอ านวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ องคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 กรรมการบริหาร สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 กรรมการ โรงเรียนก าเนิดวทิย ์
 ประธานร่วม France-Thailand Business Forum 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) : 
 1 ก.ย. 2563 – 15 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ บริษทั GC International Corporation 
 1 ก.ค. 2558 – 15 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ บริษทั PTTGC America Corporation 
 1 ก.ค. 2558 – 15 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ บริษทั PTTGC America LLC 
 24 ส.ค. 2563 – 25 มี.ค. 2564 กรรมการ มูลนิธิพลงัท่ีย ัง่ยนื 
 6 พ.ย. 2562 – 20 ต.ค. 2563 กรรมการ บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 พ.ย. 2562 – ก.ย. 2563 กรรมการ มูลนิธิพลงัสร้างสรรคน์วตักรรม 
 ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 กรรมการ มูลนิธิพลงัแห่งการเรียนรู้ 
 31 ต.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2563 กรรมการ บริษทั GC International Corporation 
 9 ก.ย. 2551 – 31 ส.ค. 2563 กรรมการ บริษทั PTTGC International Private Limited 
 พ.ค. 2560 – ม.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ไทยแทง้คเ์ทอร์มินลั จ  ากดั 
 เม.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นตน้  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
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 ก.ค. 2558 – ก.ย. 2562 กรรมการ และ President & CEO บริษทั PTTGC America Corporation 
 เม.ย. 2558 – ก.ย. 2562 กรรมการ บริษทั PTTGC Innovation America Corporation 
 ก.พ. 2558 – ก.ย. 2562 กรรมการ บริษทั PTTGC International (Netherlands) B.V. 
 ม.ค. 2558 – ก.ย. 2562 กรรมการ บริษทั Vencorex Holding 
 พ.ย. 2551 – ก.ย. 2562 กรรมการ บริษทั Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. 
 พ.ย. 2551 – ก.ย. 2562 กรรมการ บริษทั Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. 
 ก.ย. 2557 – ธ.ค. 2561                      กรรมการ และ Vice President บริษทั GC International Corporation  
  (เดิมบริษทั PTTGC International (USA) Inc.) 
 ก.ย. 2557 – ธ.ค. 2561 กรรมการ บริษทั NatureWorks LLC 

 ต.ค. 2557 – มี.ค. 2560 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน International Business Operations  
   บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

ความรู้ความช านาญ : ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวศิวกรรม พลงังาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี การบริหาร
จดัการองคก์ร การเมืองการปกครอง และธุรกิจระหวา่งประเทศ 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการ 
หลกัเกณฑ์/วธีิการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

และคณะกรรมการบริษทัฯ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน GGC : 2 ปี 3 เดือน (6 พฤศจิกายน 2562 ถึง 9 กุมภาพนัธ์ 2565) 
สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2564 : (จ  านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีจดัการประชุม) 

 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
: คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

: 13/13 คร้ัง (ร้อยละ 100) 
: 1/1 คร้ัง (ร้อยละ 100) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 1 แห่ง 

 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทั พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเคมีและการกลั่น 
และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 

 

ประวตัิการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั : ไม่มี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช่ 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ  บริษัทย่อย : ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  (ณ วันที ่12 มกราคม 2565) : ไม่มี 
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ผลงานระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการ  

- ร่วมก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อให้บริษทัฯ มีการบริหาร

จดัการท่ีดี และมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

- ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะประธานกรรมการ ด้วยภาวะความเป็นผูน้ า ตดัสินใจในเร่ืองส าคญั ให้ความคิดเห็นต่อ

คณะกรรมการ และก ากบัดูแลใหก้ารท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- ก ากบัดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจนให้ค  าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการ เพื่อให้การบริหารงาน

ของฝ่ายจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนด และให้ความส าคญัต่อผลประโยชน์ของผูมี้ส่วน 

ไดเ้สียทุกฝ่าย   
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 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 (2) 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการอสิระ 
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  

 

 

 

ศาสตราจารย ์ดร. ก าชยั จงจกัรพนัธ์ 

อาย ุ:  61 ปี 

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : 17 กุมภาพนัธ์ 2559 

15 มีนาคม 2559 (ต่อวาระคร้ังท่ี 1) 

2 เมษายน 2562 (ต่อวาระคร้ังท่ี 2) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม :   

 Ph.D. King’s College London (KCL) University of London สหราชอาณาจกัร 
 LL.M. in International Business Law (with Merit) University College London (UCL), University of London 

สหราชอาณาจกัร 
 นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  
 หลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 50 และ ปรอ. 20) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร                     

สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ   
 หลกัสูตรนกับริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง รุ่นท่ี 15 สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 9 (วตท. 9)  
 หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการ ส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน  

(PDI รุ่นท่ี 12)  สถาบนัพระปกเกลา้ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ และส านกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ :  
 หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 34/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 38/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 128/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  1 แห่ง 
 ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  ไม่มี 
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การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น / กจิกรรมพเิศษทีส่ าคัญ :  3 แห่ง 
 ประธานกรรมการ มูลนิธิ Pearl S. Buck (ประเทศไทย) 
 อนุกรรมการกฎหมาย ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 กรรมการกฤษฎีกา 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) : 
 2557 – 2558 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการก ากบั

 หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 2554 – 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

ความรู้ความช านาญ : กฎหมาย การตรวจสอบภายใน การสอบบญัชี การบริหารจดัการ
องคก์ร การบริหารจดัการความเส่ียง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
หลกัเกณฑ์/วธีิการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

และคณะกรรมการบริษทัฯ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน GGC : 5 ปี 11 เดือน (17 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึง 9 กุมภาพนัธ์ 2565) 
สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2564 : (จ  านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีจดัการประชุม) 

 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
: คณะกรรมการตรวจสอบ 
: คณะกรรมการอสิระ 
: คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

: 12/13 คร้ัง (ร้อยละ 92.31) 
: 13/13 คร้ัง (ร้อยละ 100) 
: 1/1 คร้ัง (ร้อยละ 100) 
: 1/1 คร้ัง (ร้อยละ 100) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวตัิการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั : ไม่มี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช่ 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ  บริษัทย่อย : ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  (ณ วันที ่12 มกราคม 2565) : ไม่มี 
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ข้อมูลการประกอบการพจิารณาเลอืกตั้งกรรมการอสิระ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง   2 ปีทีผ่่านมา 

เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า : ไม่เป็น 

เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ : ไม่มี 

เป็นผูป้ระกอบกิจการหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

: ไม่เป็น 

ผลงานระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการ  

- ร่วมก าหนดนโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์การด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีการบริหาร
จดัการท่ีดี และมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

- ร่วมสอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และพิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง 
และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เพื่อให้ไดผู้ส้อบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีประสบการณ์ ฯลฯ  
ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

- ร่วมสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี   
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมและสร้างความตะหนักรู้ การประเมินความเส่ียง การสร้างระบบ 
งานเชิงป้องกนั การตรวจสอบและกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน (Whistleblower)  

- ร่วมสอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
- ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะประธานกรรมการอิสระ ร่วมก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและใหข้อ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาธุรกิจ 
- ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ โดยท าหน้าท่ีสนบัสนุนให้บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลกิจการ 

ท่ีดี และมุ่งเนน้การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยเฉพาะในดา้นกระบวนการรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน  

- หมายเหตุ : หากไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ จะส่งผลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 
9 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก แต่เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของ ตลท. และ
ของบริษทัฯ และจากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีผ่าน มาสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ  
ไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไปได ้
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 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 (3) 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการอสิระ 
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  

 

 

 

นายธนัวา  เลาหศิริวงศ ์

กรรมการอิสระ   

อาย ุ : 56 ปี    

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง  :   - (เสนอแต่งตั้งใหม่) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม :   

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  สถาบนัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001 
 IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 60 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 30/2563 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 13/2562 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 หลกัสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นท่ี 3/2562  สถาบนัเพื่อการยติุธรรม

แห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตร ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (ปธส.) รุ่นท่ี 4/2559 กรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ :  
 หลกัสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นท่ี 10/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 43/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 22/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 1/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 20/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นท่ี 2/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นท่ี 2/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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 หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน (PDI)  
 รุ่นท่ี 20/2562 สถาบนัพระปกเกลา้ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  2 แห่ง 
 กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการก ากบั 

การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง บริษทั ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง บริษทั ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  3 แห่ง 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั รีเลชัน่ชิพ รีพบับลิค จ ากดั 
 กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น / กจิกรรมพเิศษทีส่ าคัญ :  1 แห่ง 
 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน  บริษทั บีซีพีจี จ  ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) : 
 2558 - 2563                     : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
 2558 - 2562 : ประธานกรรมการ  บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ  ากดั (มหาชน) 
 2561 - 2562 : กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายกองทุน สนบัสนุนวจิยั     

  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
 2557 - 2561 : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
 2554 - 2560 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ 

จ  ากดั (มหาชน) 
 2554 - 2559 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั อีซ่ีบาย จ ากดั (มหาชน) 
 2558 - 2559 : กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ    

  บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ความรู้ความช านาญ : ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวศิวกรรม พลงังาน นวตักรรม การบริหารจดัการ 

  ความเส่ียง ตรวจสอบภายใน การเมืองการปกครอง การบริหารจดัการ   
  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑ์/วธีิการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  และคณะกรรมการบริษทัฯ 
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ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน GGC : ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)  
สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2564 : ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม่มี 

ประวตัิการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั :  ไม่มี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน :  ใช่ 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอืน่ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย :  ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  (ณ วันที ่12 มกราคม 2565) :  ไม่มี 

ข้อมูลการประกอบการพจิารณาเลอืกตั้งกรรมการอสิระ 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ทีผ่่านมา 

เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า :  ไม่เป็น 

เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน) :  ไม่เป็น 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ :  ไม่มี 

เป็นผูป้ระกอบกิจการหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

:  ไม่เป็น 

ผลงานระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการในปี 2564 – กุมภาพนัธ์ 2565  

-ไม่มี- (เสนอแต่งตั้งใหม่)  
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นิยามคุณสมบัติ “กรรมการอสิระ” ของบริษัทฯ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่    
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า    
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี
ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ  
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

(3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่                                  
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั้งไม่
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยัหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย      
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

โดยความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกันซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง  
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า
ตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยให้นบัรวม
ภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนัดว้ย 

(5) ไม่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ             
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั (ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยนบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูมี้อ  านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านกังาน สอบบญัชี
ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม 
ของบริษทัสังกดัอยูท่ ั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  
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(6) ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ               
ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน
ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน
ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทัฯ   

 ทั้ งน้ี ภายหลังได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระ 
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่  
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได ้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการท่ีมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


