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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่9 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเสนอ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงได้
พิจารณาคุณสมบติัโดยละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอรายช่ือดงัต่อไปน้ี เห็นวา่บุคคลดงักล่าวเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความ
เช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ท่ีหลากหลาย มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และ
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งมีความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
จากหลากหลายวชิาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา  
 

รายนามและประวติัของกรรมการและบุคคลท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

ช่ือ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  

ต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน/ 
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการการลงทุน 

สัญชาต ิ อินเดีย 
อายุ 52 ปี 

จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2559) 

55,000 หุน้ 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 64 คาลิสตา้แมนชัน่  ซอยชยัยศ ถนนสุขมุวทิ 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

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

ไทย (IOD) 
-  หลกัสูตร Diploma Examination สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 49/2559 
 
ประสบการณ์การท างาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
พ.ค. 2558 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
   ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน/กรรมการบริหาร/  
   กรรมการการลงทุน/กรรมการบริหาร  
   ความเส่ียง  
ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 2548 – ต.ค. 2554 CFO and Acting Managing Director บริษทั ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จ ากดั (มหาชน) 
พ.ย. 2554 – มี.ค. 2558 Executive Director & CFO Jindal Stainless Limited 
 
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน  
ก.พ. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
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ก.พ. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ ากดั 
ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ากดั 
ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
มิ.ย. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์ 
มิ.ย. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ธ.ค. 2558 – พ.ย. 2559 กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์ 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ ไม่มี 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2559 คณะกรรมการ ไม่มี (แต่งตั้งใหม่)  

คณะกรรมการบริหาร 8/8 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3/4 
คณะกรรมการการลงทุน 5/5  

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนี้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 

นิยามกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีความอิสระจากคณะ

ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/
หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  
 

คุณสมบติัประการส าคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง   
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม           

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุม
ของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น       
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของ  
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระ 

อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ  
(collective decision) ได ้
 

 บริษทัฯไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษทัคือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุ้นในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ   
ออกเสียงทั้งหมด นอกจากน้ีผูท่ี้จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
รายช่ือกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 

- ไม่ม ี- 
การถือหุน้ในบริษทั  

- จ านวนหุน้ - 
- สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด - 
เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/บริษทัยอ่ย - 
การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั/บริษทัใหญ่/  

บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน  

ปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง - 
      หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า  

(2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ - 
(3) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่ - 
      สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ  
 


