เอกสารแนบ 4
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัท และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ไดรับ
การเสนอรายชื่อดังตอไปนี้ เห็นวาบุคคลดังกลาวเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการ
ทํางานที่โปรงใส มีวิสัยทัศนกวางไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการไดเปนอยางดี
อีกทั้งมีความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา
รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตาม
วาระ
ชื่อ
นายสตีเฟน ฟอรดแฮม
ตําแหนง
กรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ
อังกฤษ
สัญชาติ
อายุ
58 ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552) - ไมมีที่อยู
6 Raffles Quay #10-05/06, Singapore 048580
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรีและปริญญาโท Jurisprudence, Oxford University (Open Exhibition)
- Solicitor, England & Wales
- Solicitor, England & Wales
- Graduate Certificate in International Arbitration
- Fellow, Singapore Institute of Arbitrators
ประสบการณการทํางาน
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 50 – ปจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
พ.ย. 49 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
เปนกรรมการในกลุมบริษัทเรือและกลุมบริษัทธุรกิจบริการนอกชายฝง โดยไมมีบริษัทใดที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 3 ปี
ประวัติการเขารวมประชุมป 2552 8/11 (ประชุมกรรมการ) 5/5 (ประชุมคณะกรรมการสรรหา)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
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ชื่อ
นางปรารถนา มงคลกุล
ตําแหนง
กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ไทย
สัญชาติ
อายุ
45 ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552) 22,000 หุน
ที่อยู
เลขที่ 160 ซอยสุขุมวิท 85 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Chief Financial officer Certificate Program รุนที่ 1 จากสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย
- หลักสูตร Director Diploma Examination, The Australian Institute of Directors Association
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงรุน 6/2551 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณการทํางาน
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 52 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
ม.ค. 50 – ปจจุบัน กรรมการ
2550 – ปจจุบัน
กรรมการ
2541 – ปจจุบัน
กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
เปนกรรมการในบริษัทยอยในกลุมบริษัทไมเนอร โดยไมมีบริษัทใดที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 3 ปี
ประวัติการเขารวมประชุมป 2552 10/11 (ประชุมกรรมการ) 8/8 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
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ชื่อ
นางโจอี้ ฮอรน
ตําแหนง
กรรมการอิสระ
อเมริกัน
สัญชาติ
อายุ
43 ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552) -ไมมีที่อยู
10 Draycott Park, #24-08, Draycott 8 Singapore 59405
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- MBA, Yale University, New Haven, Connecticut, USA, 1991
- BA, Williams College, Williamstown Massachusetts, USA, 1987
ประสบการณการทํางาน
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 51 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ
ม.ค. 52 – ปจจุบัน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
ม.ค. 49 – ธ.ค. 49
ม.ค. 48 – พ.ค. 48

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน)
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร)
Petrojarl ASA (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยออสโล นอรเวย)
Norse Energy Corp, ASA
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยออสโล นอรเวย)

- ไมมี -

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
กรรมการอิสระ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 2 ป
ประวัติการเขารวมประชุมป 2552 8/11 (ประชุมกรรมการ)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
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ชื่อ
นายเทอรเจ สเกา
ตําแหนง
กรรมการอิสระ
นอรวีเจียน
สัญชาติ
อายุ
60 ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552) -ไมมีที่อยู
#06-03, 7 Holt Road, Singapore 249445
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- Diploma in Shipping & Finance, London School of Foreign Trade
ประสบการณการทํางาน
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 52 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)

กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
เปนกรรมการในบริษัทจํากัดอื่น โดยไมมีบริษัทใดที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
กรรมการอิสระ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 9 เดือน
ประวัติการเขารวมประชุมป 2552 4/4 (ประชุมกรรมการ)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
หมายเหตุ : นายเทอรเจ สเกา ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนนายบียอรน
ออสตรอม ซึ่งไดลาออกจากการเปนกรรมการระหวางป และมีวาระการดํารงตําแหนงกรรมการเทากับที่นายบียอรน
ออสตรอมเหลืออยู ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะ
ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญ และไมมีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลประโยชนของบริษัทฯ และ/
หรือผลประโยชนของผูถือหุน
คุณสมบัติประการสําคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง
1. กรรมการอิสระจะตองไมถือหุนมากกวารอยละ 1 ของหุนที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
บริษัทที่เกี่ยวของ ในกรณีที่เปนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุนดังกลาวจะจํากัดไมใหเกิน
รอยละ 0.5
2. กรรมการอิสระตองไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ผูถือหุนรายใหญ
หรือเปนที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่
เกี่ยวของ หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

กอนวันไดที่รับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ
หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
กรรมการอิสระจะตองไมมีสวนไดเสียทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้ง
ในทางตรงหรือทางออมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
กรรมการอิสระจะตองไมมีความสัมพันธกับกรรมการที่เปนผูบริหาร เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม
หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ไมวาจะเปนความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฏหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร เจาหนาที่บริหาร
ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย
กรรมการอิสระจะตองไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้น
เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวมบริษัทที่เกี่ยวของ
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไมไดเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่
เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฏหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
กรรมการอิสระจะตองไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวม
บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดกับบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
กรรมการอิสระจะตองไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ
ในเรื่องการถือหุนในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทตองถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผูที่จะเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระมีความสัมพันธในลักษณะอื่นที่เกี่ยวของดังนี้
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ลักษณะความสัมพันธ
การถือหุนในบริษัท
- จํานวนหุน
- สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท/บริษัทยอย
การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/
บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการ บริหารงาน พนักงาน
ลูกจางหรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
(2) เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
(3) มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจ
มีผลใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ

รายชื่อกรรมการที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
นายสตีเฟน นางปรารถนา นางโจอี้ นายเทอรเจ
ฟอรดแฮม
มงคลกุล
ฮอรน
สเกา
ไมมี
ไมมี
ไมเปน

22,000 หุน
รอยละ 0.003
ไมเปน

ไมมี
ไมมี
ไมเปน

ไมมี
ไมมี
ไมเปน

ไมเปน

ไมเปน

ไมเปน

ไมเปน

ไมเปน
ไมมี

ไมเปน
ไมมี

ไมเปน
ไมมี

ไมเปน
ไมมี
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