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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

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 2564 เพื่อพิจารณา
อนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน          
โดยไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั และมีความเห็นว่าบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความ
เช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์กวา้งไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะ
กรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งมีความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และผู ้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งเป็น     
กรรมการอิสระน้ี สามารถใหค้วามเห็นต่อกิจการของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเป็นอิสระและสามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดต้ามหลกัเกณฑ์
ที่เกี่ยวขอ้ง 

รายนามและประวติัของกรรมการและบุคคลท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ 

ช่ือ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

สัญชาติ ไทย 
อายุ 43 ปี 

จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ  
(ณ วันที่  24 กมุภาพันธ์ 2564) 

11,211,505 

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

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรีสาขาการเงิน มหาวิทยาลยัซัฟฟอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่53/2548 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่30/2547 

 
 
 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 
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ประสบการณ์การท างาน  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
2561 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ  บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน)  
2561 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เซเว่น ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 
บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั : กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 

2555 - 2561 : รองประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 
2554 - ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ากดั (มหาชน) 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอ่ืน 
2555 - ปัจจุบนั : รองประธานกรรมการบริหาร 

และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ม.ค. 62 : กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ากดั 
กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
2563 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ประณีต จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ยเูค) ลิมิเตด็ 
2563 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เมอร์เมด-เอม็โออี เจวี จ  ากดั 
2562 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เนเชอรัล ออร่า จ ากดั 
2562 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เนเชอรัล ดร้ิงค ์จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ซีเอม็ คอร์ปอเรท จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั สยามทาโก ้จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โฟร์ วนัวนั อีคอมเมิร์ซ จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั พีทีจีซี จ  ากดั 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย 

จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ทีทีเอ มารีเนอร์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั 
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2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซัพพลายส์ 
จ ากดั 

2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั พีเอม็เอฟบี จ  ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ทอร์ เฟรนดชิ์ป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั บาคองโค จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน (อนิโดไชน่า) เอส.เอ. 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เอม็ทีอาร์ -1 จ  ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟูด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จ  ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เอม็ทีอาร์ -2 จ  ากดั 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อนิเตอร์เนชัน่

แนล) จ ากดั 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั คอฟฟี แกลเลอรี จ ากดั 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอ ีแอลทีดี 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั พหลโยธินการ์เดน้ จ ากดั 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เอม็ ครีก แลนด ์จ ากดั 
2553 – ปัจจุบนั : กรรมการบริหาร  บริษทั ศกัดิ์ ไชยสิทธิ จ ากดั 
2551 – ปัจจุบนั : ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั 
2548 – ปัจจุบนั : ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 
2548 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั พี.เอม็.คอร์ป จ ากดั 
2545 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ครัวเลควูด จ ากดั 
2545 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั แอค็ม่ี แคม็พ จ ากดั 
2541 – ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั เลควูดคนัทร่ีคลบั จ ากดั 
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2541 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เลควูด แลนด ์จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เดอะเนสท ์พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
2559 – 2563 : กรรมการ  บริษทั เนเชอรัล เบฟ จ ากดั 
2556 – 2563 : กรรมการ  บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งค ์จ  ากดั 
2556 – 2563 : กรรมการ  บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ  ากดั 
2556 – 2563 : กรรมการ  บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ  ากดั 
2556 – 2563 : กรรมการ  บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ  ากดั 
2553 – 2557  : กรรมการบริหาร  บริษทั สินทรัพย ์ลินน ์ฟิลลิปส์ จ ากดั 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง กรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ คร้ังแรก ตั้งแต่วนัท่ี 6 มกราคม 2557 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 7 ปี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 คณะกรรมการ 8/8 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 
ช่ือ พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน  

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

สัญชาติ ไทย 
อายุ 79 ปี 

จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ 

(ณ วันที่  24 กมุภาพันธ์ 2564) 

ไม่มี 

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

คุณวุฒิการศึกษา 

 นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที ่45/2548 
การอบรมและสัมมนาอ่ืนๆ 

 หลกัสูตรการบริหารจดัการสมยัใหม่ รุ่นที่ 1 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 37 
 หลกัสูตรต ารวจสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ประสบการณ์การท างาน  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
2560 - ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ  บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
2548 - ปัจจุบนั : ที่ปรึกษากรรมการ  ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
2547 - ปัจจุบนั : ที่ปรึกษา บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จ ากดั 
2550 - 2551 : ประธานกรรมการ  บริษทั ประปาบางปะกง จ ากดั 
2550 - 2551 : ประธานกรรมการ บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั 
2550 - 2551 : ประธานกรรมการ บริษทั ประปานครสวรรค ์จ ากดั 
2549 - 2550 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
 

2549 - 2550 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2543 - 2549 : กรรมการวินยัทางงบประมาณ 

และการคลงั 
ส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน 

2545 - 2546 : ผูบ้ญัชาการส านกังานวิทยาการต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
2543 - 2545 : ผูบ้ญัชาการประจ าส านกังานต ารวจ

แห่งชาติ (ท าหนา้ที่ฝ่ายสืบสวน)  
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ คร้ังแรก ตั้งแต่วนัท่ี 25 มกราคม 2560 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 ปี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 คณะกรรมการ 8/8 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 2/2 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 
ช่ือ นายซิกมนัต ์สตรอม 

 

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเส่ียง  

สัญชาติ นอร์เวย ์
อายุ 65 ปี 
จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ  
(ณ วันที่  24 กมุภาพันธ์ 2564) 

128,300 

ที่อยู่ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 คุณวุฒิการศึกษา 
 Master in Computer Science Finance/Administration, EDB Hoeyskolen, ประเทศนอร์เวย ์
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การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่182/2556 
ประสบการณ์การท างาน  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
2557 - ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบนั : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อะโกร

และโลจิสติกส์ 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 

2558 - 2559 : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ชิปป้ิง
และโลจิสติกส์ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
2559 – ปัจจุบนั  : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซัพพลายส์ 

จ ากดั 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ากดั 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ  บริษทั โทรีเซน-วินามา เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
2555 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ  บริษทั โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จ ากดั 
2553 – ปัจจุบนั : กรรมการ  Baria Joint Stock Company of Services for Import 

Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers 
2552 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ  บริษทั บาคองโค จ ากดั 
2546 – ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน (อนิโดไชน่า) เอส.เอ. 
2543 – 2561 : ประธานกรรมการ  The NORDIC Chamber of Commerce กรุงโฮจิมินห์ 

ประเทศเวียดนาม 
2558 – 2559  : กรรมการ  บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ากดั 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง กรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ คร้ังแรก ตั้งแต่วนัท่ี 6 มกราคม 2557 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 7 ปี  
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 คณะกรรมการ 8/8 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 
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 ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด 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 

พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน 
การถือหุน้ในบริษทัฯ  
- จ  านวนหุน้ ไม่มี 
- สัดส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี 
เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ/
บริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น 

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

ลูกจา้งหรือที่ปรึกษาที่ไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

(2)  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น 
(3) มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลให้

ไม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งอิสระ 
ไม่มี 

 


