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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการ 
 
คณะกรรมการไดพิ้จารณาคุณสมบติัโดยละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอรายช่ือดงัต่อไปน้ี เห็นวา่บุคคล

ดงักล่าวเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ท่ีหลากหลาย มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล มี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสม และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งมีความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ 
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา  
 

รายนามและประวติัของกรรมการและบุคคลท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 
ช่ือ นายสันติ บางออ้ 
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 67 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่8 มกราคม 2557) -ไม่มี - 
ทีอ่ยู่ เลขท่ี 73/21 ซอยอารียส์ัมพนัธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวทิยาลยัเทก็ซสัเทค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บณัฑิต (การคลงั) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ประกาศนียบตัร สาขาการพฒันา มหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์ประเทศสหราชอาณาจกัร 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 12/2544)จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP 42/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management  (MFM9/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 14/2556) จากสมาคมส่งเสริม 
 สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 14/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
 บริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 17/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
 บริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC 16/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
 บริษทัไทย (IOD) 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
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ประสบการณ์การทาํงาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 ค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกาํกบัดูแล  
 กิจการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) 
 
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน  
2555 – ปัจจุบนั อนุกรรมการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและ กระทรวงการคลงั 
 ประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวสิาหกิจ  
 สาขาส่ือสารและพลงังานของคณะกรรมการ  
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 2 ปี 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2556 คณะกรรมการ 12/12 คณะกรรมการตรวจสอบ 13/14 คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 5/5 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 3/3 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 

 
ช่ือ นายอีฟ บาบิว 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
สัญชาต ิ ฝร่ังเศส 

อายุ 75 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่8 มกราคม 2557) -ไม่มี - 
ทีอ่ยู่ 30 Avenue Edouard Rod, 1007 Lausanne, Switzerland 
 
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- Civil Engineer – Ecole Centrale de PARIS 
- MBA – Institut d’Administration des Entreprises de PARIS 
- MBA – Harvard Business School 
- หลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) - ไม่มี 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ก.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
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กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน  
2546 – ปัจจุบนั Executive Chairman ELSA Consultants SA 
2543 – 2547 Executive Chairman CPG Market S.A. 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 7 เดือน 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2556 คณะกรรมการ 2/2 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 

 
 

ช่ือ นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
สัญชาต ิ ฝร่ังเศส 

อายุ 73 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่8 มกราคม 2557) -ไม่มี - 
ทีอ่ยู่ 22 ซอยเอกมยั 10 ถนนสุขมุวทิ 63 กรุงเทพมหานคร  
 
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- Ph.D. in physicals sciences Orsay University, France 
- Diploma Saclay Nuclear Sciences Institute, France 
- Honorary Ph.D. King Mongkut Institute 
- หลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) - ไม่มี 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 

กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ม.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

 
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -   
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ - ไม่มี - 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2556 - ไม่มี - 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทาง
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 

นายสันต ิบางอ้อ 
การถือหุน้ในบริษทั  
- จาํนวนหุน้ ไม่มี 
- สัดส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี 

เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/บริษทัยอ่ย ไม่เป็น 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั/บริษทัใหญ่/  
บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน  
ปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  
(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ไม่เป็น 
      หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ  
(2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่เป็น 
(3) มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่ ไม่มี 
      สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ  
 


