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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ส าคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติตอ้งห้ามในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  รวมทั้ งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ            
ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมดา้นความหลากหลายของคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยรวม 
ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย    
เป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี  2563 เพื่อพิจารณา
อนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน          โดย
ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความ
เช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์กวา้งไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะ
กรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งมีความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง
ผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัฯ ในช่วงที่ผ่านมา และผูท้ี่ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งเป็น     กรรมการ
อิสระน้ี สามารถให้ความเห็นต่อกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลกัเกณฑ์ที่
เกี่ยวขอ้ง 

รายนามและประวติัของกรรมการและบุคคลท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ 

ช่ือ รองศาสตราจารย ์ดร. สาธิต พะเนียงทอง 

 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 66 ปี 

จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ  
(ณ วันที่  11 มิถุนายน 2563) 

ไม่มี 

ที่อยู่ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต ์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ดุษฎีบณัฑิต (Operations Management and Finance) มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (Industrial and Systems Engineering) มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (Industrial and Manufacturing Engineering) มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที ่13/2561  
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2556 
 Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553  

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 
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ประสบการณ์การท างาน  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบนั : กรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 
2552 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
2559 – ปัจจุบนั : รองศาสตราจารย,์ อาจารยพ์ิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2557 – ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซี เอม็ บี ที จ  ากดั 
2544 – 2558 : หวัหนา้ภาควิชาการจดัการทัว่ไปและ

กลยทุธ์ 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2545 – 2546 : ผูอ้  านวยการบริหารโครงการ-       
ความร่วมมือกบั Michael E. Porter : 
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศไทย  

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (NESDB) 

2532 – 2543 : ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร Booz Allen & Hamilton, AT Kearney, Leading 
consulting firms located in Washington DC, USA. 

2532 – 2540 : Adjunct Professor George Washington University, Washington DC, 
USA 

2528 – 2532 : Adjunct Professor University of Texas, Austin, USA 
2525 – 2532 : ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร Baxter- multinational consumer manufacturer, 

American Airlines-transportation firm, located in 
Illinois and Texas 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ คร้ังแรก ตั้งแต่วนัท่ี 6 มกราคม 2557 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการ 6/6 คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 2/2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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ช่ือ นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  
ต าแหน่ง กรรมการ  
สัญชาติ ฝร่ังเศส 

อายุ 79 ปี 

จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ 
(ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563) 

ไม่มี 

ที่อยู่ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต ์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา มหาวิทยาลยัออร์เซย ์ประเทศฝร่ังเศส 
 ปริญญาปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551 
ประสบการณ์การท างาน  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
2562 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
2548 - 2553 : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จ ากดั (มหาชน) 
กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
2561 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
2561 - ปัจจุบนั : กรรมการ กรรมการ บริษทั พีทีจีซี จ  ากดั 
2560 - ปัจจุบนั  : กรรมการ กรรมการ บริษทั พีที เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส 

อินโดนีเซีย 
2560 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย 

จ ากดั 
2560 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ ากดั 
2559 - 2562 : กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั 
2558 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อนิเตอร์เนชัน่

แนล) จ ากดั 
2558 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2558 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี 
2558 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
2557 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จ  ากดั 
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2557 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จ ากดั 
2557 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จ ากดั 
2541 - 2547 : ประธาน หอการคา้ฝร่ังเศส – ไทย 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง กรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ คร้ังแรก 12 ธนัวาคม 2562 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 7 เดือน  
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562 -  

(คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 
11 ธันวาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง เป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ แทนนายสมพร จิตเป็นธม กรรมการที่ลาออก โดยมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี กรรมการที่เขา้ใหม่จะมี
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระที่ยงัเหลืออยูข่องกรรมการ
ที่ตนแทน) 

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 

 

ช่ือ นายรพี ม่วงนนท ์  
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาติ ไทย 

อายุ 54 ปี 
จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ  
(ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563) 

ไม่มี 

ที่อยู่ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 คุณวุฒิการศึกษา 

 MBA, Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80/2549  
การอบรมและสัมมนาอ่ืนๆ 
 Certified Management Consultant (CMC), Institute of Management Consultants Association of Thailand (IMCT) 
 Capital market Academy Leadership Program สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 1 ) 
 Economic and Fiscal Management สถาบนัพระปกเกลา้ 
 Financial Executive Development Program - FINEX 15, สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 

 ICO’s International Executive Training Program in Development Banking Madrid # 1 
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ประสบการณ์การท างาน  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ  บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
2553 - ปัจจุบนั : ผูอ้  านวยการวิทยาลยั วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ (RCIM) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
2552 : กรรมการและรักษาการผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  
2548 - 2552 : กรรมการตรวจสอบ บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  
2548 - 2552 : ประธานกรรมการกิจกรรมสัมพนัธ์ บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  
2551 : ผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัไทยแลนดพ์ริวิเลจคาร์ด จ ากดั 
2548 - 2551 : กรรมการรักษาการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัไทยแลนดพ์ริวิเลจคาร์ด จ ากดั 
2548 - 2551 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทัไทยแลนดพ์ริวิเลจคาร์ด จ ากดั 
 : กรรมการบริหาร The Institution of Management Consultants 

Association of Thailand (IMCT) 
2548 : รองผูอ้  านวยการส านกังาน ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(สสว.) (รับผิดชอบดา้น OTOP  และการร่วมลงทุน) 
2547 : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย (SME BANK) 
2545 - 2546 : ผูอ้  านวยการฝ่ายร่วมลงทุน ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย (SME BANK) 
2543 - ปัจจุบนั : อาจารยบ์รรยายพิเศษ - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   - สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
   - มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  
   - มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
   - มหาวิทยาลยัมหิดล  
   - มหาวิทยาลยับูรพา 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ คร้ังแรก 25 เมษายน 2559 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 ปี  
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการ 6/6 คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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นิยามกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษทัฯ มีความอิสระจากคณะ

ผูบ้ริหารและผูถ้ือหุ้นรายใหญ่และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/
หรือผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้  

คุณสมบติัประการส าคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม           

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ าหรือ 
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ ง ทั้ งน้ี ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็น      
ผูถ้ือหุน้ที่มีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ              
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  หรือ 
ผูถ้ือหุน้ซ่ึงเป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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ภายหลังได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระ 
อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยล าดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได ้
 บริษทัฯ ไดก้  าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้ก  าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทัฯ คือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ตอ้งถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากน้ีผูท่ี้จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งดงัน้ี 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
รายช่ือกรรมการที่เสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ 

รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง นายรพี ม่วงนนท์ 
การถือหุน้ในบริษทัฯ   
- จ  านวนหุน้ ไม่มี ไม่มี 
- สัดส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี ไม่มี 
เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ/
บริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทัฯ/   
บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี   
ความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา   
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน

ลูกจา้งหรือที่ปรึกษาที่ไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น ไม่เป็น 

(2)  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น ไม่เป็น 
(3) มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลให้

ไม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งอิสระ 
ไม่มี ไม่มี 

 


