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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 
คณะกรรมการไดพิ้จารณาคุณสมบติัโดยละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอรายช่ือดงัต่อไปน้ี เห็นวา่บุคคล

ดงักล่าวเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ท่ีหลากหลาย มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล มี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสม และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งมีความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ 
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา 
 

รายนามและประวติัของกรรมการและบุคคลท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 
ช่ือ นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 62 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2558) 

130,000 หุน้ 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 91/34 ซอยวฒันานิเวศน์ 4 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม. 10320 
 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ปี 2555 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ปี 2554  
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปี 2551  
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA) ปี 2551  
- ปริญญาวศิวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัปี 2550 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University สหรัฐอเมริกา ปี 2520 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 2518 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังานรุ่นท่ี 3 ปี 2556  
- หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 28/2555 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 26/2547 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 3 ปี 2549 
- หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารระดบัสูง (ปปร.) สถาบนัพระปกเกลา้ รุ่นท่ี 6 ปี 2546 
- Certificate in Advanced Management Program(AMP), Harvard Business School รุ่นท่ี 155 สหรัฐอเมริกา ปี 2541 
- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ 4010) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 10 ปี 2541 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
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ประสบการณ์การทาํงาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ/ประธาน

กรรมการบริหาร 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

2556-ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
2555-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร  บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
2554-ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร  ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
2554-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จาํกดั )มหาชน(  
2554-ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

2549-2556 ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการ 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

2548-2554 ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
2546-2554 กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

2543-2554 ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
 
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน  
2557-ปัจจุบนั สมาชิก สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
2557-ปัจจุบนั รองกรรมาธิการพลงังานคนท่ี 1 คณะกรรมาธิการพลงังาน สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
2554-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ องคก์รธุรกิจเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (TBCSD) 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมสําหรับงวด 
3 เดอืน (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57) 

คณะกรรมการ 3/3 คณะกรรมการบริหาร 3/3 

 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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ช่ือ นายกฤช ฟอลเลต็ 

 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 66 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2558) 

ไม่มี 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 6/1 ซอยพหลโยธิน 17 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร  
เขตจตุจกัร กทม. 10900 

 
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาโทพาณิชยศ์าสตร์ มหาบณัฑิต )บริหารธุรกิจ(มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2531 
-   ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2512 
- หลกัสูตร Diploma Examination (EXAM) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 32/2555 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี149/2554 
- Advance Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2543 
 

ประสบการณ์การทาํงาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบนั 
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน) 
2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษทั พร๊อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จาํกดั (มหาชน) 
 
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน  
2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  มหาวทิยาลยันครพนม 
2552 – 2556 ท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั บุญรอดบริวเวอร่ี จาํกดั 
2551 – 2552 ผูช่้วยผูว้า่การ สายปฏิบติัการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 2 ปี 8 เดือน 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมสําหรับงวด 
3 เดอืน (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57) 

คณะกรรมการ 2/3 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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ช่ือ นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์

 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 68 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2558) 

ไม่มี  

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 9/142 หมู่บา้น ปัญญารามอินทรา ซ. 2/3 ถนนปัญญาอินทรา  
แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม. 10230 

 
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- M.A. Economics, มหาวทิยาลยั Georgetown สหรัฐอเมริกา 
- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 27/2552 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 104/2551 

- หลกัสูตร Finance for Non- Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 13/2547 
- หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 10/2547 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 8/2547 
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 40 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาํหรับนกับริหารระดบัสูง (ปปร.)  

สถาบนัพระปกเกลา้รุ่นท่ี 5 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน (นบส.1) รุ่นท่ี 13/2536  
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 5 
 

ประสบการณ์การทาํงาน 

กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบนั 
พ.ย. 2557 – ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ค. 2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทัไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
เม.ย. 2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทัไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษทัโซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) 
2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เงินทุนแอด๊วานซ์จาํกดั (มหาชน) 
พ.ย. 2554 – ต.ค. 2557 ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  บริษทัไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
 

กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 
2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จาํกดั 
2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษทั วทิยั ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เอเวอร์กรีน พลสั จาํกดั 
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ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมสําหรับงวด 
3 เดอืน (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57) 

คณะกรรมการ 2/3 คณะกรรมการตรวจสอบ 3/5 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 

 
ช่ือ นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี 

 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
สัญชาต ิ อิมิเรต้ี 
อายุ 44 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
 (ณ วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2558) 

ไม่มี  

ทีอ่ยู่ 26/26-27 ชั้น 8 อาคารอรกานต ์ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กทม. 10330 

 
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- สาขานิติศาสตร์ Emirates University 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 

กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกาํหนด 

ค่าตอบแทน 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบนั สมาชิก  The National Consulting Council สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ปัจจุบนั Assistant-Undersecretary  The Financial Department of Abu Dhabi สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ปัจจุบนั กรรมการ General of Pvt.&Official office of H.H Sheikh Mohammed Bin 

Khalifa Bin Zayed Al Nahyan แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ปัจจุบนั รองประธาน Youth Hostel Society สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ปัจจุบนั กรรมการ The Emirates Insurance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ปัจจุบนั กรรมการ  The National Investor Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ปัจจุบนั กรรมการ  Alwifaq Finance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป  Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ปัจจุบนั รองประธาน Gulf Islamic Investment Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
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ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมสําหรับงวด 
3 เดอืน (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57) 

คณะกรรมการ 2/3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2/2 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 
นิยามกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความอิสระจากคณะ

ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/
หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  

คุณสมบติัประการสาํคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้งพนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํหรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือของผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งทั้งน้ีลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงินซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
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7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย
หรือไม่เป็นหุน้ส่วน ท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วนหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) ถึง (9) แลว้กรรมการอิสระ 
อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วมบริษทั
ยอ่ยลาํดบัเดียวกนัผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 
(collective decision) ได ้
 บริษทัฯไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทัคือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด นอกจากน้ีผูท่ี้จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

รายช่ือกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 

นายกฤช 
ฟอลเลต็ 

นายเชิดพงษ์ 

สิริวชิช์ 
นายโมฮัมหมดั ราเชด 

อาหมดั เอม็.  
อลันัสซารี 

การถือหุน้ในบริษทั    
- จาํนวนหุน้ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
- สัดส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
   ทั้งหมด    
เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทั/บริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั    
/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมหรือนิติบุคคล    
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี    
ท่ีผา่นมา    
(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 
      พนกังาน ลกูจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน    
      ประจาํ    
(2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 
(3) มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
      มีผลใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ    
 


