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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์สําคญัต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามในการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญ ประสบการณ์และความเหมาะสมดา้นความหลากหลายของคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยรวม 
ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเน่ืองในการปฏิบติังานและผลการปฏิบติังานในตาํแหน่งกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยเป็น
รายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562  เพ่ือพิจารณาอนุมติั
การเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนโดยได้
พิจารณาจากคุณสมบติัโดยละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอรายช่ือดงัต่อไปน้ี เห็นว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผูท้รงคุณวุฒิ      
มีความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ท่ีหลากหลาย มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะ
กรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งมีความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง
ผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัฯ ในช่วงท่ีผ่านมา และผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ    
อิสระน้ี สามารถให้ความเห็นต่อกิจการของบริษทัฯ ได้อย่างเป็นอิสระและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

รายนามและประวติัของกรรมการและบุคคลท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ช่ือ นางสุวมิล มหากิจศิริ  

ตาํแหน่ง กรรมการ  
สัญชาติ ไทย 
อายุ 72 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ  
(ณ วนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2562) 

ตนเอง 563,321 หุน้ 
คู่สมรส 102,585 หุน้ 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 158/7 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 
วุฒิการศึกษา/ ประวตักิารอบรม  

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ กรอสมอนต ์จูเนียร์ คอลเลจ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย รุ่นท่ี 26/2547 
 หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย รุ่นท่ี 16/2550  
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
2526 - ปัจจุบนั : รองประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
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กจิการที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน 
2545 - ปัจจุบนั : รองประธานกรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จาํกดั 
2545 - ปัจจุบนั : รองประธานกรรมการ บริษทั เลควดู คนัทร่ี คลบั จาํกดั 
2545 - ปัจจุบนั : รองประธานกรรมการ บริษทั ครัวเลควดู จาํกดั 
2535 - ปัจจุบนั : รองประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
2532 - ปัจจุบนั : รองประธานกรรมการ บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัทส์ จาํกดั 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2559 
จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี 
ประวตัิการเข้าร่วมประชุมปี 2561 คณะกรรมการ 6/6  
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
                
                                                       
ช่ือ พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน  

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

สัญชาติ ไทย 
อายุ 76 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วันที ่27 กุมภาพนัธ์ 2562) ไม่มี 
ทีอ่ยู่ เลขท่ี 84/15 หมู่บา้นกอบแกว้ 2 ซอย 24  

ถนนพทุธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 
 
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

 นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นท่ี 45/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 หลกัสูตรการบริหารจดัการสมยัใหม่ รุ่นท่ี 1 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 37 
 หลกัสูตรตาํรวจสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประสบการณ์การทาํงาน  
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
2560 - ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ  บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
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กจิการที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน 
2548 - ปัจจุบนั : ท่ีปรึกษากรรมการ  ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
2547 - ปัจจุบนั : ท่ีปรึกษา บริษทั ไทยนํ้าทิพย ์จาํกดั 
2550 - 2551 : ประธานกรรมการ  บริษทั ประปาบางปะกง จาํกดั 
2550 - 2551 : ประธานกรรมการ บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จาํกดั 
2550 - 2551 : ประธานกรรมการ บริษทั ประปานครสวรรค ์จาํกดั 
2549 - 2550 : ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทย 
 

2549 - 2550 : ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2543 - 2549 : กรรมการวินยัทางงบประมาณ 

และการคลงั 
สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน 

2545 - 2546 : ผูบ้ญัชาการสาํนกังานวทิยาการตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
2543 - 2545 : ผูบ้ญัชาการประจาํสาํนกังานตาํรวจ

แห่งชาติ (ทาํหนา้ท่ีฝ่ายสืบสวน)  
 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 25 มกราคม 2560 
จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่งกรรมการ 2 ปี 
ประวตัิการเข้าร่วมประชุมปี 2561 คณะกรรมการ 5/6 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 3/3 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 

 
ช่ือ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  

ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
ความเส่ียง และกรรมการบริหาร 

สัญชาติ อินเดีย 
อายุ 54 ปี 
จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วันที ่27 กุมภาพนัธ์ 2562) ไม่มี 
ทีอ่ยู่ 26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

 ปริญญาตรี สาขา Commerce (Honors), University of Delhi ประเทศอินเดีย 
 Fellow Chartered Accountant (FCA) 
 หลกัสูตร Diploma Examination รุ่นท่ี 49/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
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 หลกัสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisition (M&A) รุ่นท่ี 1/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 78/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน  
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
2560 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบนั : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่อาวุโส

และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

2548 - 2554 : CFO and Acting Managing Director   บริษทั ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จาํกดั (มหาชน) 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอืน่ 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
2554 - 2558 : Board’s Member, Executive Director 

& CFO 
Jindal Stainless Limited 

กจิการที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน 
2560 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ 
2560 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 
2560 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
2560 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั พีเอช แคปปิตอล จาํกดั 
2560 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 
2560 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 
2560 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ -1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
2560 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ซีสเคป เซอร์เวย ์พีทีอี แอลทีดี 
2560 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส แอลแอลซี 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส ซาอุดิอาระเบีย 

จาํกดั 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 

จาํกดั 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนชัน่

แนล) จาํกดั                 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ปิโตรลิฟท ์จาํกดั 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ ซพัพลายส์ 

จาํกดั 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 



- 34 - 

 

2558 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั 
2558 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี ประเทศ

สิงคโปร์ 
2558 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี ประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ 
2558 - 2559 : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ประเทศ

สิงคโปร์ 
2546 - 2548 : Finance Director Asia, Dole Asia ประเทศฟิลิปปินส์ 
2545 - 2546 : Asia Regional Treasurer, Dole Food Company ฮ่องกง 
2541 - 2546 : Finance Director and Controller, Dole Thailand Limited ประเทศไทย 
2539 - 2541 : Finance Director, Seagate Technology ประเทศไทย 

 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 
จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่งกรรมการ 2 ปี 
ประวตัิการเข้าร่วมประชุมปี 2561 คณะกรรมการ 5/6 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 3/3 คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 3/3 คณะกรรมการบริหาร 1/1 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 

 
นิยามกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีความอิสระจากคณะ
ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/
หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  

คุณสมบติัประการสาํคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํหรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ ง ทั้ งน้ี ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 
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3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ภายหลงัได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แลว้กรรมการอิสระ 
อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยลาํดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได ้
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษทัฯ คือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ตอ้งถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากน้ีผูท่ี้จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
รายช่ือกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 

พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน 
การถือหุน้ในบริษทัฯ  
- จาํนวนหุน้ ไม่มี 
- สัดส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี 
เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ/บริษทัยอ่ย ไม่เป็น 
การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทัฯ/  
บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี  
ความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  
(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ไม่เป็น 
      ลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ  
(2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่เป็น 
(3) มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลให ้ ไม่มี 
      ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ  

 


