สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการเข้ าใหม่
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งได้
พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความ
เชี่ ยวชาญในด้านต่างๆ ที่ หลากหลาย มี ประวัติการทางานที่ โปร่ งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และ
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมา
รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ชื่อ
ตาแหน่ ง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/
กรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการการลงทุน
สัญชาติ อินเดีย
52 ปี
อายุ
จานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง 55,000 หุน้
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
เลขที่ 64 คาลิสต้าแมนชัน่ ซอยชัยยศ ถนนสุขมุ วิท 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
ทีอ่ ยู่
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาตรี สาขา Commerce (Honors), University of Delhi ประเทศอินเดีย
- Fellow Chartered Accountant (FCA)
- หลักสู ตร Director Certification Program (DCP รุ่ นที่ 78/2549) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร The Board’s Role in Mergers and Acquisition (M&A รุ่ นที่ 1/2554) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั
ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Diploma Examination สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 49/2559
ประสบการณ์ การทางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/กรรมการบริ หาร/
กรรมการการลงทุน/กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
ต.ค. 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการที่มิใช่เป็ นกรรมการบริ หาร
ส.ค. 2548 – ต.ค. 2554 CFO and Acting Managing Director
พ.ย. 2554 – มี.ค. 2558 Executive Director & CFO
กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
ก.พ. 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ

บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จากัด (มหาชน)
Jindal Stainless Limited

บริ ษทั โทรี เซน (กรุ งเทพ) จากัด
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ก.พ. 2559
ม.ค. 2559
ม.ค. 2559
ม.ค. 2559
มิ.ย. 2558
มิ.ย. 2558
ธ.ค. 2558

–
–
–
–
–
–
–

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
พ.ย. 2559

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั ชิดลม มารี น เซอร์วสิ เซส แอนด์ ซัพพลายส์ จากัด
บริ ษทั กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั จีเอซี โทรี เซน โลจิสติคส์ จากัด
บริ ษทั เฟิ ร์นเล่ย ์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิ งคโปร์
บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง เอฟแซดอี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิ งคโปร์

กรรมการ
ไม่มี
คณะกรรมการ ไม่มี (แต่งตั้งใหม่)
คณะกรรมการบริ หาร 8/8 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง 3/4
คณะกรรมการการลงทุน 5/5
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อนี้ไม่ มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2559

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระคือกรรมการที่ ไม่ได้บริ หารจัดการบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีความอิสระจากคณะ
ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และ/
หรื อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
คุณสมบัติประการสาคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง
1. ถื อ หุ ้น ไม่ เกิ นร้ อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสี ยงทั้ง หมดของบริ ษ ัทฯ บริ ษ ัทย่อย บริ ษ ัทร่ ว ม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจาหรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ นบิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี ผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ย่อยลาดับเดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
บริ ษทั ฯได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่งเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในเรื่ องการถือหุ ้นในบริ ษทั คือ กรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องถือหุ ้นในบริ ษทั ไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมด นอกจากนี้ผทู ้ ี่จะเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้
รายชื่อกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
- ไม่ มี -

ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุน้ ในบริ ษทั
- จานวนหุน้
- สัดส่วนของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/
บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่
สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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