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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที� 6 พจิารณาอนุมัติการเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบติัโดยละเอียดของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอรายชื�อดงัต่อไปนี#  เห็นว่าบุคคล
ดงักล่าวเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความเชี�ยวชาญในดา้นต่างๆ ที�หลากหลาย มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณสมบติัที�เหมาะสม และ
สามารถปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั#งมีความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญ
จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงที�ผ่านมาและผูที้�ไดร้ับการเสนอชื�อเพื�อ
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระนี#  สามารถใหค้วามเห็นต่อกิจการของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเป็นอิสระและสามารถปฏิบติัหน้าที�
ไดต้ามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง 
 

รายนามและประวติัของกรรมการและบุคคลที�เสนอชื�อใหไ้ดรั้บการเลือกตั#งเป็นกรรมการ 
 

ชื�อ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

 

ตําแหน่ง ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
สัญชาติ ไทย 
อายุ 39 ปี 
จํานวนหุ้นที�ถือในบริษัทฯ (ณ วันที� 26 กุมภาพันธ์ 2561) 7,961,505 หุ้น 

ที�อยู่ เลขที� 158/7 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 
วุฒิการศึกษา/ ประวตัิการอบรม  

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2547 

• ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัซฟัฟอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2544  

• หลกัสูตร Digital Edge Fusion (DEF) รุ่นที� 1/2560 มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

• หลกัสูตร Academy of Business Creativity (ABC)  รุ่นที� 4/2559 มหาวิทยาลยัศรีปทุม  

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที� 17/2556 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 53/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 30/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

ประสบการณ์การทํางาน 

กจิการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 
2557 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 
บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ#งส์ จาํกดั 
(มหาชน) 

ม.ค. 55 - ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ที�บริหาร 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

    

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 
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 มิ.ย. 55 - ปัจจุบนั : รองประธานกรรมการบริหารและ
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

มิ.ย. 55 - ปัจจุบนั : รองประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
ก.ย. 54 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 
เม.ย. 54 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี�  จาํกดั (มหาชน) 
2552 - 2554 : กรรมการและผูช่้วยประธาน

กรรมการ 
บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 

กจิการที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
ก.ค. 60 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน ชิปปิ# ง (ประเทศไทย) จาํกดั 
พ.ย. 59 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย 

จาํกดั 
ต.ค. 59 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ตี#  จาํกดั 
ก.ย. 59 - ปัจจุบนั : กรรมการ   บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จาํกดั 
ก.ย. 59 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จาํกดั 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เนเชอรัล เบฟ จาํกดั 
ก.พ. 58 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป  
ต.ค. 57 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 
ก.ย. 57 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชั�นแนล เวนเจอร์ 
ส.ค. 57 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั พรีโม ชิปปิ# ง จาํกดั (มหาชน) 
เม.ย. 57 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ# ง เอฟแซดอี 
เม.ย. 57 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จาํกดั 
มี.ค. 57 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ 

จาํกดั 
ก.พ. 57 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 
ก.พ. 57 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พี เอช มาการอง (ประเทศไทย) จาํกดั 
ม.ค. 57 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ#งส์ จาํกดั 
ม.ค. 57 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 
ม.ค. 57 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
พ.ย. 56 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
พ.ย. 56 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
มิ.ย. 56 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ -1 จาํกดั 
ก.พ. 56 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ ควอลิตี#  ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จาํกดั 
2556 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี  

แอลทีดี 
2556 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ# ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทดีี 
2556 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ�งค ์จาํกดั 
2556 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ�งค ์จาํกดั 
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2556 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จาํกดั 
2556 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จาํกดั 
2556 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จาํกดั 
2556 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จาํกดั 
2556 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โฟร วนั วนั ฟัน จาํกดั 
2555 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ -2 จาํกดั 
2555 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชั�น

แนล) จาํกดั 
2555 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ -1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทดีี 
2555 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั คอฟฟี�  แกลลอรี�  จาํกดั 
ก.ค. 2555 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ#งส์ พีทีอี แอลทีดี 
2554 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั พหลโยธินการ์เดน้ จาํกดั 
2554 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลอปเมน้ท ์จาํกดั 
2554 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เอม็ ครีก แลนด ์จาํกดั 
2553 - ปัจจุบนั : กรรมการบริหาร  บริษทั ศกัดิg ไชยสิทธิg  จาํกดั 
2553 -  ก.ค. 2557 : กรรมการบริหาร  บริษทั สินทรัพย ์ลินน ์ฟิลลิปส์ จาํกดั 
2551 - ปัจจุบนั : ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 
2548 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
2548 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั พี.เอม็.คอร์ป จาํกดั 
2545 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ครัวเลควดู จาํกดั 
2545 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั แอค็มี� แคม็พ จาํกดั 
2541 - ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 
2541 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จาํกดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ควอลลิตี#  คอฟฟี�  โปรดกัทส์ จาํกดั 
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง กรรมการ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั#งแต่วนัที� 6 มกราคม 2557 

จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ 4 ปี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 คณะกรรมการ 6/6 คณะกรรมการบริหาร 1/1  

ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อนี�ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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ชื�อ นายรพี ม่วงนนท ์

 

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

สัญชาติ ไทย 
อายุ 52 ปี 
จํานวนหุ้นที�ถือในบริษัทฯ (ณ วันที� 26 กุมภาพันธ์ 2561) ไม่มี 

ที�อยู่ เลขที� 4 ซอยเสรี 1 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10250 

 

วุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

•  MBA, Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

•  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• Certified Management Consultant (CMC), Institute of Management Consultants Association of Thailand (IMCT) 

• Capital market Academy Leadership Program สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที� 1) 

• หลกัสูตร Director Certification Program  รุ่นที� 80/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

• Economic and Fiscal Managemet สถาบนัพระปกเกลา้ 

• Financial Executive Development Program - FINEX 15, สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 

• ICO’s International Executive Training Program in Development Banking Madrid # 1 
ประสบการณ์การทํางาน  

กจิการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 
บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ#งส์ จาํกดั (มหาชน) 

กจิการที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
2553 - ปัจจุบนั : ผูอ้าํนวยการวิทยาลยั วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ (RCIM) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
2552 : กรรมการและรักษาการผูจ้ดัการทั�วไป บรรษทัประกนัสินเชื�ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  
2548 - 2552 : กรรมการตรวจสอบ บรรษทัประกนัสินเชื�ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  
2548 - 2552 : ประธานกรรมการกิจกรรมสมัพนัธ ์ บรรษทัประกนัสินเชื�ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  
2551 : ผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัไทยแลนดพ์ริวิเลจคาร์ด จาํกดั 
2548 - 2551 : กรรมการรักษาการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัไทยแลนดพ์ริวิเลจคาร์ด จาํกดั 
2548 - 2551 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทัไทยแลนดพ์ริวิเลจคาร์ด จาํกดั 
 : กรรมการบริหาร The Institution of Management Consultants 

Association of Thailand (IMCT) 
2548 : รองผูอ้าํนวยการสาํนกังาน สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(สสว.) (รับผิดชอบดา้น OTOP  และการร่วมลงทุน) 
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2547 : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย (SME BANK) 

2545 - 2546 : ผูอ้าํนวยการฝ่ายร่วมลงทุน ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย (SME BANK) 

2543 - ปัจจุบนั : อาจารยบ์รรยายพิเศษ - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   - สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
   - มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ  
   - มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
   - มหาวิทยาลยัมหิดล  
   - มหาวิทยาลยับรูพา 
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง กรรมการอิสระ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั#งแต่วนัที� 25 เมษายน 2559 
จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ 2 ปี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 คณะกรรมการ 6/6 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 
ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อนี�ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 

 

ชื�อ นายซิกมนัต ์สตรอม 

 

ตําแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการผูจ้ดัการ 

สัญชาติ นอร์เวย ์
อายุ 61 ปี 
จํานวนหุ้นที�ถือในบริษัทฯ (ณ วันที� 26 กุมภาพันธ์ 2561) 20,000 หุ้น 

ที�อยู่ 26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั)น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

วุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

• Master in Computer Science Finance/Administration, EDB Hoeyskolen, ประเทศนอร์เวย ์

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 182/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
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ประสบการณ์การทํางาน  

กจิการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 
2557 - ปัจจุบนั : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและ
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ#งส์ จาํกดั (มหาชน) 

ส.ค 59 - ปัจจุบนั : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อะโกร
และโลจิสติกส์ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ค. 58 - ส.ค 59 : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ชิปปิ# ง
และโลจิสติกส์ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กจิการที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ 

จาํกดั 
2558 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ# ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2558 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
2558 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั กลัฟ เอเจนซี� คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 
2558 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 
2558 - ก.ค. 59 : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน ชิปปิ# ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั 
2558 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ปิโตรลิฟต ์จาํกดั 
2557 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั โทรีเซน-วินามา เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 
2556 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี 
2556 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน ชิปปิ# ง เอฟแซดอี 
2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทดีี 
2555 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จาํกดั 
2553 - ปัจจุบนั : กรรมการ Baria Joint Stock Company of Services for Import 

Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers 
2552 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
2546 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
2543 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ The NORDIC Chamber of Commerce กรุงโฮจิมินห์ 

ประเทศเวยีดนาม 
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง กรรมการ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั#งแต่วนัที� 6 มกราคม 2557 

จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ 4 ปี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 คณะกรรมการ 6/6 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 1/1 คณะกรรมการ
บริหาร 1/1 

ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อนี�ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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นิยามกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระคือกรรมการที�ไม่ได้บริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีความอิสระจากคณะ

ผูบ้ริหารและผูถ้ือหุ้นรายใหญ่และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซึ�งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/
หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  

คุณสมบติัประการสาํคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ�งของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั#งหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั#งนี#  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั#นๆ 
ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้งพนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํหรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนัผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือของผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั#งทั#งนี#ลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือที�ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ�งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั#งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั#งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้ที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั#ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อยบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยัผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั#ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา
ทางการเงินซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที�มีนยัผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั#นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั#ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั#งขึ#นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุ้นซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที�มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั#งหมดของบริษทัอื�นซึ� งประกอบกิจการที�มี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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ภายหลงัได้รับการแต่งตั#งให้เป็นกรรมการอิสระที�มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระ 
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัย่อยบริษทัร่วมบริษทั
ย่อยลาํดับเดียวกันผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได ้
 บริษทัฯไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซึ�งเท่ากบัขอ้กาํหนดขั#นตํ�าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ในเรื�องการถือหุน้ในบริษทัคือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออก
เสียงทั#งหมด นอกจากนี#ผูที้�จะเสนอแต่งตั#งเป็นกรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะอื�นที�เกี�ยวขอ้งดงันี#  
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
รายชื�อกรรมการที�เสนอแต่งตั�งเป็นกรรมการอิสระ 

นายรพ ีม่วงนนท์ 

การถือหุน้ในบริษทั  
- จาํนวนหุน้ ไม่มี 
- สดัส่วนของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั#งหมด ไม่มี 
เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญข่องบริษทั/บริษทัยอ่ย ไม่เป็น 
การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนี#กบับริษทั/  
บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลที�อาจมี  
ความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา  
(1) เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ไม่เป็น 
      ลกูจา้งหรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ  
(2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น 
(3) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลให ้ ไม่มี 
      ไม่สามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ย่างอิสระ  

 


