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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่7 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการ 
 
คณะกรรมการไดพิ้จารณาคุณสมบติัโดยละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอรายช่ือดงัต่อไปน้ี เห็นวา่บุคคล

ดงักล่าวเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ท่ีหลากหลาย มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล มี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสม และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งมีความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ 
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา  
 

รายนามและประวติัของกรรมการและบุคคลท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

ช่ือ นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 66 ปี 
จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่8 มกราคม 2556) -ไม่มี- 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 9/142 ซอย 2/3 หมู่บา้นปัญญารามอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 
กรุงเทพฯ 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- M.A. Economics Georgetown University, USA 
- เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 40 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารระดบัสูง (ปปร.) 

รุ่นท่ี 5 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง (นบส.1) รุ่นท่ี 13/2536 สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 5 
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP 27/2552) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 104/2551) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 
- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND 13/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 
- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP 10/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 8/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 
ประสบการณ์การทาํงาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
เม.ย. 52 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
 และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   
2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษทั เงินทุนแอด๊วานซ์ จาํกดั (มหาชน) 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
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กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน  
2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั วทิยัไบโอเพาเวอร์ จาํกดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเวอร์กรีน พลสั จาํกดั 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ ไม่มี 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2555 ไม่มี 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

 
ช่ือ นายโมฮมัหมดั บิน ราเชด บิน อาหมดั บิน มูฟตา อลั นสัซารี 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ Emirati 
อายุ 43 ปี 
จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่8 มกราคม 2556) -ไม่มี- 

ทีอ่ยู่ Abu Dhabi – Salam Street, Cornich Plaza Building, 4th Floor, Flat 401 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม  

- License of Law, Emirates University 
- หลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) – ไม่มี 

 
ประสบการณ์การทาํงาน 

กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
-ไม่มี - 

กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบนั Director General Office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin  
  Zayed Al Nahyan, U.A.E 
ปัจจุบนั Under Secretary General Affairs Dept. – The Crown Prince Palace, U.A.E 
ปัจจุบนั Member National Consulting Council, U.A.E 
ปัจจุบนั Assistant-Undersecretary Ministry of Finance Abu Dhabi, U.A.E 
ปัจจุบนั Legal Adviser Abu-Dhabi Investment Agency, U.A.E 
ปัจจุบนั Board Member Union National Bank Abu-Dhabi, U.A.E 
ปัจจุบนั Board Member The Emirates Insurance Company, U.A.E 
ปัจจุบนั Board Member Alwifaq Finance Company, U.A.E 
ปัจจุบนั Board Member The National Investor Company, U.A.E 
ปัจจุบนั Director General Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club, U.A.E 
ปัจจุบนั Vice President Youth Hostel Society, U.A.E 
ปัจจุบนั Secretary General Municipality Council in Al Ain, U.A.E 
ปัจจุบนั Vice President The National Tourism and Hotels Company, U.A.E 
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ปัจจุบนั Board Member  The Commercial Buildings Financing Committee, U.A.E 
ปัจจุบนั Board Member The Private Housing Loan Authority for Nationals, U.A.E 
ปัจจุบนั Board Member The Commercial Buildings Financing Committee, U.A.E 
  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ ไม่มี 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2555 ไม่มี 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 

ช่ือ นายกานิม ซาอดั เอม็. อลัซาอดั อลั-คูวารี 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ Qatari 
อายุ 48 ปี 
จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่8 มกราคม 2556) -ไม่มี- 

ทีอ่ยู่ C/O Fulton Capital Management Limited 15 (a) Main office Tower, Financial Park, Jalan Merdeka 
87000, Labuan F.T. Malaysia 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- Master Degree in Business Administration from Kent University, United Kingdom 
- หลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) – ไม่มี 

 
ประสบการณ์การทาํงาน 

กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 
2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Qatar Project Management Co. 
2549 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ Barwa Real Estate, Qatar 
2548 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ Qatari Diar Real Estate Investment Company 

กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 1 ปี 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2555 1/7 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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นิยามกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความอิสระจากคณะ

ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/
หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  
 

คุณสมบติัประการสาํคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง   
1. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ถือหุน้มากกวา่ร้อยละ 1 ของหุน้ท่ีออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุน้ดงักล่าวจะจาํกดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 
2. กรรมการอิสระตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือเป็นท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัไดท่ี้รับการแต่งตั้ง ทั้งน้ี 
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

3. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ในการบริหารจดัการและธุรกิจทั้ง
ในทางตรงหรือทางออ้มของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ใน
ลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจา้หนา้ท่ีบริหาร      ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ       
ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

6. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ รวมทั้งไม่ไดเ้ป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา
กฏหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่
สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

8. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง 
พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกบับริษทัอ่ืน 
ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
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9. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ  
 
 บริษทัฯไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทัคือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ   
ออกเสียงทั้งหมด นอกจากน้ีผูท่ี้จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

รายช่ือกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 

นายเชิดพงษ์ 

สิริวชิช์ 
นายโมฮัมหมดั บิน 

ราเชด บิน อาหมดั บิน 
มูฟตา อลั นัสซารี 

นายกานิม ซาอดั เอม็. 
อลัซาอดั อลั-คูวารี 

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    
 


