เอกสารแนบ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัท และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ไดรับ
การเสนอรายชื่อดังตอไปนี้ เห็นวาบุคคลดังกลาวเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการ
ทํางานที่โปรงใส มีวิสัยทัศนกวางไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการไดเปนอยางดี
อีกทั้งมีความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา
รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
ชื่อ
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
ตําแหนง
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
ไทย
สัญชาติ
อายุ
44 ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) 196,988 หุน
ที่อยู
402 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรคลีย (University of California – Berkeley)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยมินิโซตา (University of Minnesota)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 70/2006) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณการทํางาน
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
ก.พ. 2548 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
ต.ค. 2552 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2550 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
ต.ค. 52 – ปจจุบัน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ก.ค. 52 – ปจจุบัน
กรรมการ
ม.ค. 52 – ปจจุบัน
กรรมการ
มี.ค. 2548 – ปจจุบัน
กรรมการ
มี.ค. 48 – ปจจุบัน

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส (มหาชน)
บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน)

บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด
บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด
บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด
บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท บาคองโค จํากัด
โซลีอาโด โฮลดิ้งส พีทีอี แอลทีดี
บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด และบริษัทยอยที่เปน
เจาของเรือในกลุมบริษัทโทรีเซน
บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด
บริษัท ชิดลม มารีน เซอรวิสเซส แอนด ซัพพลายส จํากัด

กรรมการ
กรรมการ
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มิ.ย. 49 – ปจจุบัน
ต.ค. 49 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรีเซน (อินโดไชนา) เอส.เอ.
บริษัท โทรีเซน ชาเตอรริ่ง (เอชเค) จํากัด
บริษัท โทรีเซน ชาเตอรริ่ง (พีทีอี) จํากัด
บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด
บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส จํากัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 6 ปี
ประวัติการเขารวมประชุมป 2553 7/7
หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
ดร. พิชิต นิธิวาสิน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการ
สรรหา และกรรมการอิสระ
ไทย
สัญชาติ
อายุ
64 ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) -ไมมีที่อยู
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา Operation Research, University of California, Berkeley, USA
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา และคอมพิวเตอร University of California, Berkeley, USA
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ University of California, Berkeley, USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ University of California, Berkeley, USA
- หลักสูตร Finance for Non- Finance Director Program (FN) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ชื่อ
ตําแหนง

ประสบการณการทํางาน
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 49 – ปจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการกําหนด
คาตอบแทน กรรมการสรรหา และ
กรรมการอิสระ
กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
2526 – ปจจุบัน
กรรมการ
ธ.ค. 42 – ปจจุบัน
ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอรส จํากัด
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2540 – ปจจุบัน
ม.ค. 34 – ปจจุบัน
2530 – ปจจุบัน
เม.ย. 41 – ปจจุบัน
เม.ย. 40 – ปจจุบัน
ม.ค. 40 – ปจจุบัน
ธ.ค. 38 – ปจจุบัน
2531 – ปจจุบัน
2527 – ปจจุบัน
เม.ย. 39 – ปจจุบัน
ส.ค. 32 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

บริษัท โฟมเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด
บริษัท มาบตาพุด แทงก เทอรมินัล จํากัด
บริษัท บาเซล แอดวานซ โพลีโอลิฟนซ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัท ระยองโอเลฟนส จํากัด
บริษัท โปลิเมอส มารเก็ตติ้ง จํากัด
บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร จํากัด
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
บริษัท บี ไอ จี มารเก็ตติ้ง จํากัด

กรรมการ ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหา และ
กรรมการอิสระ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 5 ป
ประวัติการเขารวมประชุมป 2553 6/7 (ประชุมกรรมการ) 5/5 (ประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน) และ 5/5
(ประชุมคณะกรรมการสรรหา)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง

นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
กรรมการ กรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการ
ตรวจสอบ (นับจากวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) และกรรมการอิสระ
ไทย
สัญชาติ
อายุ
61 ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) -ไมมีที่อยู
183 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- Bachelor of Science (Management Science), Colorado State University, USA
ชื่อ
ตําแหนง

ประสบการณการทํางาน
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
2550 – ปจจุบัน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการสรรหา
เม.ย. 52 – ปจจุบัน
กรรมการ
2533 – ปจจุบัน
กรรมการและกรรมการคาตอบแทน
กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน

- ไมมี - 38 -

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)

บริษัท เทเวศนประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหา และ
กรรมการอิสระ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 3 ป
ประวัติการเขารวมประชุมป 2553 6/7 (ประชุมกรรมการ) 5/5 (ประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน) และ 5/5
(ประชุมคณะกรรมการสรรหา)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง

นายออรัล ดับบลิว ดอว
ชื่อ
ตําแหนง
กรรมการอิสระ
แคนาดา
สัญชาติ
อายุ
48 ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) - ไมมีที่อยู
31 Belmont Road, Singapore 269913
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- Masters of Business Administration from University of Calgary, Canada
- Bachelor of Commerce from Memorial University of Newfoundland, Canada
- Chartered Financial Analyst (CFA) charter holder
- Certified Management Accountant from Society of Management Accountants of Alberta, Canada
ประสบการณการทํางาน
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน (ในตางประเทศ)
ส.ค. 50 – ธ.ค. 53 Managing director
พ.ค. 41 – ก.ค. 50 President
Co-Head of North American
Commodities Sales
Head of Canada Commodities Sales
เม.ย. 38 – ก.ค. 40 Executive Director and Co-head of Canadian
Energy Sales
กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 40 – เม.ย. 41 Vice President of Finance

Asia Pacific Commodities Group, JP Morgan
Goldman Sachs Singapore
Goldman Sachs New York

Canadian Imperial Bank of Commerce

Trans-Pacific Petrochemical

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
กรรมการอิสระ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ไมมี
ประวัติการเขารวมประชุมป 2553 ไมมี (แตงตั้งใหม)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
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หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะ
ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญ และไมมีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลประโยชนของบริษัทฯ และ/
หรือผลประโยชนของผูถือหุน
คุณสมบัติประการสําคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง
1. กรรมการอิสระจะตองไมถือหุนมากกวารอยละ 1 ของหุนที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
บริษัทที่เกี่ยวของ ในกรณีที่เปนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุนดังกลาวจะจํากัดไมใหเกินรอยละ 0.5
2. กรรมการอิสระตองไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ผูถือหุนรายใหญ
หรือเปนที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือ
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันไดที่รับการแตงตั้ง ทั้งนี้
ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. กรรมการอิสระจะตองไมมีสวนไดเสียทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้ง
ในทางตรงหรือทางออมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มี
นัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือ
หุนรายใหญของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
4. กรรมการอิสระจะตองไมมีความสัมพันธกับกรรมการที่เปนผูบริหาร เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม
หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ไมวาจะเปนความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ใน
ลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร เจาหนาที่บริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
5. กรรมการอิสระจะตองไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้น
เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
6. กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวมบริษัทที่เกี่ยวของ
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไมไดเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
หุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
ไดรับการแตงตั้ง
7. กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฏหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่
เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
8. กรรมการอิสระจะตองไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกับบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
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9. กรรมการอิสระจะตองไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ
ดําเนินงานของบริษัทฯ

เกี่ยวกับการ

บริษัทฯไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ
ในเรื่องการถือหุนในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทตองถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผูที่จะเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระมีความสัมพันธในลักษณะอื่นที่เกี่ยวของดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ดร. พิชิต
นายศักดิ์
นายออรัล
นิธิวาสิน
เอื้อชูเกียรติ
ดับบลิว ดอว

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
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