สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
คณะกรรมการได้พิจารณาคุ ณสมบัติโดยละเอี ยดของบุ คคลที่ ได้รับการเสนอรายชื่ อดังต่อไปนี้ เห็ นว่าบุ คคล
ดังกล่าวเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มี
คุ ณ สมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิ บ ัติห น้าที่ ในฐานะกรรมการได้เป็ นอย่างดี อี กทั้งมี ค วามเหมาะสมด้านคุ ณวุฒิ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมา
รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุ วรรณ
ชื่อ
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ไทย
สั ญชาติ
72 ปี
อายุ
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ รวมบริษัทที่เกีย่ วข้ อง - ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
เลขที่ 11 ซอยหมู่บา้ นสวนนคริ นทร์ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
ทีอ่ ยู่
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
14 พฤศจิกายน 2559
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- B.S. Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริ กา 2507
- Professional Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริ กา 2519
- หลักสู ตร Capital Market Academy (CMA) รุ่ น 6/2551 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสู ตร Directors Certification Program (DCP) รุ่ น 96/2550 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ นที่ 377/2537
ประสบการณ์ การทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2559
- ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
2557
- 2559
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน โฮลดิ้งส์ จํากัด ( มหาชน)
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์ จํากัด (มหาชน)
2547
- 2558
กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2556
- 2557
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2548
- 2554
รองประธานกรรมการ
2542
- 2554
ประธานกรรมการ
2537
- 2540
กรรมการ
2513
- 2530
ผูช้ ่วยกรรมการ

บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด
บริ ษทั ขนส่ ง จํากัด
บริ ษทั หมอมี จํากัด
บริ ษทั ขนส่ ง จํากัด (Government Enterprise)
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
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กรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
1 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
คณะกรรมการ 9/9 คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุ มปี 2560
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อนี้ไม่ มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์
ชื่อ
ตําแหน่ ง กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมอิสระ
ไทย
สั ญชาติ
71 ปี
อายุ
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง - ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
เลขที่ 9/142 หมู่บา้ น ปัญญารามอินทรา ซ. 2/3 ถนนปั ญญาอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
ทีอ่ ยู่
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
30 มกราคม 2556
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- M.A. Economics, มหาวิทยาลัย Georgetown สหรัฐอเมริ กา
- เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสู ตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 27/2552
- หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 104/2551
- หลักสู ตร Finance for Non- Finance Directors (FND) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 13/2547
- หลักสู ตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 10/2547
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 8/2547
- หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ นที่ 40
- หลักสู ตรประกาศนียบัตรชั้นสู ง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย สําหรับนักบริ หารระดับสู ง (ปปร.)
สถาบันพระปกเกล้ารุ่ นที่ 5
- หลักสู ตรนักบริ หารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน (นบส.1) รุ่ นที่ 13/2536
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่ นที่ 5
ประสบการณ์ การทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2556
- ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงและกรรมการอิสระ
2552
- ปัจจุบนั
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2553
- ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2554
- 2557
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2552
- 2559
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เงินทุนแอ๊ดวานซ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)

2552
- 2559
กรรมการอิสระ
2549
- 2552
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2555
- ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2546
- 2547
ประธานกรรมการ
2545
- 2549
ปลัด

บริ ษทั ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จํากัด
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
กระทรวงพลังงาน

กรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ 5 ปี
คณะกรรมการ 8/9 คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง 4/4
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุ มปี 2560
ผู้ ที่ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ นี้ไ ม่ มีก ารดํ ารงตํา แหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อ ผู้ บ ริ ห ารในกิจ การอื่น ที่อ าจทํา ให้ เ กิด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
ชื่อ
ตําแหน่ ง กรรมการ/กรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการการลงทุน
ฝรั่งเศส
สั ญชาติ
77 ปี
อายุ
ตนเอง: ไม่มี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ
คู่สมรส: 11,200 หุน้ หรื อ 0.0006%
รวมบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
รวม: 11,200 หุน้ หรื อ 0.0006%
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
เลขที่ 22 ซอยเอกมัย 10 ถนนสุ ขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
ทีอ่ ยู่
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
30 มกราคม 2557
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยออร์ เซย์ ประเทศฝรั่งเศส
- ปริ ญญาปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP รุ่ นที่ 74/2551) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2557
- ปัจจุบนั
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
2548
- 2553
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในประเทศอืน่ ๆ
2556
- ปัจจุบนั
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

บริ ษทั เมอร์ เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)

กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2560
- ปัจจุบนั
กรรมการ

บริ ษทั เมอร์ เมด ซับซี เซอร์ วสิ เซส ซาอุดิอาระเบีย จํากัด
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2560
2559
2559
2558
2558
2558
2558
2557
2557
2557
2541

-

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2547

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน

บริ ษทั ปิ โตรลิฟต์ จํากัด
บริ ษทั พีเอ็มที พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด
บริ ษทั ทีทีเอ สุ เอซ จํากัด
บริ ษทั เมอร์ เมด ซับซี เซอร์ วสิ เซส (อินเตอร์ เนชัน่ แนล) จํากัด
บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
บริ ษทั เมอร์ เมด ออฟชอร์ เซอร์ วสิ เซส พีทีอี แอลทีดี
บริ ษทั เมอร์ เมด ซับซี เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เมอร์ เมด ดริ ลลิ่งค์ จํากัด
บริ ษทั เอ็มทีอาร์ -1 จํากัด
บริ ษทั เอ็มทีอาร์ -2 จํากัด
หอการค้าฝรั่งเศส - ไทย

กรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
4 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
คณะกรรมการ 8/9 คณะกรรมการบริ หาร 8/8 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง 2/3
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุ มปี 2560
ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
หรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผล
ประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี
ชื่อ
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อิมิเรตี้
สั ญชาติ
47 ปี
อายุ
ไม่มี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
26/26-27 ชั้น 8 อาคารอรกานต์ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
ทีอ่ ยู่
เขตปทุมวัน กทม. 10330
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
30 มกราคม 2556
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- สาขานิติศาสตร์ Emirates University
ประสบการณ์ การทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
2556
- ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
กําหนดค่าตอบแทน
กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
ปั จจุบนั
สมาชิก
The National Consulting Council สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Assistant-Undersecretary
The Financial Department of Abu Dhabi สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปั จจุบนั
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ปั จจุบนั

กรรมการ

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
รองประธาน

General of Pvt.&Official office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin
Zayed Al Nahyan แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Youth Hostel Society สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
The Emirates Insurance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
The National Investor Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Alwifaq Finance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Gulf Islamic Investment Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

กรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
5 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
คณะกรรมการ 5/9 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 1/3
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุ มปี 2560
หรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระคือกรรมการที่ ไม่ได้บริ หารจัดการบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มี ความอิสระจากคณะ
ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และ/
หรื อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
คุณสมบัติประการสําคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง
1. ถื อ หุ ้น ไม่ เกิ น ร้ อ ยละหนึ่ ง ของจํา นวนหุ ้น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษ ัทฯ บริ ษ ัทย่อ ย บริ ษ ัทร่ ว ม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจําหรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ 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 ีอาํ นาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ 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 ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ 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 น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ 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 น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่ งเท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในเรื่ องการถือหุน้ ในบริ ษทั คือ กรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องถือหุ น้ ในบริ ษทั ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมด นอกจากนี้ผทู ้ ี่จะเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ลักษณะความสั มพันธ์

รายชื่อกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
นายสมบูรณ์ เกียรติ
นายเชิดพงษ์
นายโมฮัมหมัด ราเชด
เกษมสุ วรรณ
สิ ริวชิ ช์
อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี

การถือหุน้ ในบริ ษทั
- จํานวนหุน้
- สัดส่ วนของจํานวนหุน้ 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 อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้างหรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจ
มีผลให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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