สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้
เห็นว่าบุคคล
ดังกล่าวเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใส มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็ นอย่างดี
อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมา
รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ชื่อ
ตําแหน่ ง ประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
ไทย
สั ญชาติ
62 ปี
อายุ
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง 130,000 หุน้
(ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)
ทีอ่ ยู่

เลขที่ 91/34 ซอยวัฒนานิเวศน์ 4 ถนนสุ ทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320

วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ปี 2555
- ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554
- ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2551
- ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์(NIDA) ปี 2551
- ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2550
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University สหรัฐอเมริ กา ปี 2520
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2518
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงานรุ่ นที่ 3 ปี 2556
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 28/2555
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 26/2547
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 3 ปี 2549
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริ หารระดับสู ง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่ นที่ 6 ปี 2546
- Certificate in Advanced Management Program(AMP), Harvard Business School รุ่ นที่ 155 สหรัฐอเมริ กา ปี 2541
- หลักสู ตรป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (วปรอ 4010) วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 10 ปี 2541
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ประสบการณ์ การทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการ/ประธาน
กรรมการบริ หาร
2556-ปัจจุบนั
กรรมการ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
2555-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
2554-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2554-ปัจจุบนั
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กํากับดูแลกิจการ
2549-2556
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการ
2548-2554
ประธานกรรมการ/กรรมการ
2546-2554
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2543-2554
ประธานกรรมการ/กรรมการ
กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2557-ปัจจุบนั
สมาชิก
2557-ปัจจุบนั
รองกรรมาธิการพลังงานคนที่ 1
2554-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมสํ าหรับงวด
3 เดือน (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)

บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการพลังงาน สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (TBCSD)

กรรมการ
3 ปี
คณะกรรมการ 3/3 คณะกรรมการบริ หาร 3/3

ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
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หรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง

นายกฤช ฟอลเล็ต
ชื่อ
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ไทย
สั ญชาติ
66 ปี
อายุ
ไม่มี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
(ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)
เลขที่ 6/1 ซอยพหลโยธิ น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร
ทีอ่ ยู่
เขตจตุจกั ร กทม. 10900
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาโทพาณิ ชย์ศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บริ หารธุรกิจ)ปี 2531
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2512
- หลักสู ตร Diploma Examination (EXAM) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 32/2555
- หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่149/2554
- Advance Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา ปี 2543
ประสบการณ์ การทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ธ.ค. 2557 - ปั จจุบนั
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2554 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2553 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พร๊ อพเพอร์ต้ ี เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)

กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
2552 – 2556
ที่ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2551 – 2552
ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ สายปฏิบตั ิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม
บริ ษทั บุญรอดบริ วเวอรี่ จํากัด
ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
2 ปี 8 เดือน
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมสํ าหรับงวด คณะกรรมการ 2/3 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5
3 เดือน (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)
ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
หรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
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นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์
ชื่อ
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ไทย
สั ญชาติ
68 ปี
อายุ
ไม่มี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
(ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)
เลขที่ 9/142 หมู่บา้ น ปัญญารามอินทรา ซ. 2/3 ถนนปัญญาอินทรา
ทีอ่ ยู่
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- M.A. Economics, มหาวิทยาลัย Georgetown สหรัฐอเมริ กา
- เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร 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
-

หลักสูตร Finance for Non- Finance Directors (FND) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 13/2547
หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 10/2547
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 8/2547
หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ นที่ 40
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริ หารระดับสูง (ปปร.)
สถาบันพระปกเกล้ารุ่ นที่ 5
หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน (นบส.1) รุ่ นที่ 13/2536
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่ นที่ 5

ประสบการณ์ การทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
พ.ย. 2557 – ปัจจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
พ.ค. 2552 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2552 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
2553 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2552 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
พ.ย. 2554 – ต.ค. 2557 ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โซลาร์ ตรอน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เงินทุนแอ๊ดวานซ์จาํ กัด (มหาชน)
บริ ษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2555 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2554 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2552 – ปัจจุบนั
กรรมการ

บริ ษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จํากัด
บริ ษทั วิทยั ไบโอเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั เอเวอร์กรี น พลัส จํากัด
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กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
3 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุ มสํ าหรับงวด คณะกรรมการ 2/3 คณะกรรมการตรวจสอบ 3/5
3 เดือน (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)
ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
หรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี
ชื่อ
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อิมิเรตี้
สั ญชาติ
44 ปี
อายุ
ไม่มี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
(ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)
26/26-27 ชั้น 8 อาคารอรกานต์ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
ทีอ่ ยู่
เขตปทุมวัน กทม. 10330
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- สาขานิติศาสตร์ Emirates University
ประสบการณ์ การทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบนั
สมาชิก
ปั จจุบนั
Assistant-Undersecretary
ปั จจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
รองประธาน

บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)

The National Consulting Council สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
The Financial Department of Abu Dhabi สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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
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กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
3 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุ มสํ าหรับงวด คณะกรรมการ 2/3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2/2
3 เดือน (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)
ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
หรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริ หารจัดการบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีความอิสระจากคณะ
ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และ/
หรื อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
คุณสมบัติประการสําคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจําหรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งทั้งนี้ลกั ษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผู้
มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงินซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วน ที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่ วนหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่นซึ่ งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมบริ ษทั
ย่อยลําดับเดียวกันผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่ งเท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในเรื่ องการถือหุ น้ ในบริ ษทั คือ กรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องถือหุน้ ในบริ ษทั ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออก
เสี ยงทั้งหมด นอกจากนี้ผทู้ ่ีจะเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสั มพันธ์
การถือหุ น้ ในบริ ษทั
- จํานวนหุ น้
- สัดส่ วนของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งหมด
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริ ษทั
/บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี
ที่ผา่ นมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
พนักงาน ลูกจ้างหรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจํา
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจ
มีผลให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ

รายชื่อกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
นายกฤช
นายเชิดพงษ์
นายโมฮัมหมัด ราเชด
ฟอลเล็ต
สิ ริวชิ ช์
อาหมัด เอ็ม.
อัลนัสซารี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่มี
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