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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 
คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลท่ีได้รับการเสนอรายช่ือดังต่อไปน้ี เห็นว่าบุคคล

ดงักล่าวมีคุณสมบติัการเป็นกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ 
ท่ีหลากหลาย มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม และสามารถปฏิบติัหน้าท่ีใน
ฐานะกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งมีความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา 
 

รายนามและประวติัของกรรมการและบุคคลท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

ช่ือ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

 

ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการบริหาร/ 
ประธานกรรมการการลงทุน/กรรมการ 

สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 40 ปี 

จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561) 

401,348,382 หุน้ 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 158/7 ถ.จรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มกราคม 2555 
 
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน จากมหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน จากมหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 53/2548) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 17 ปี 2556 
- หลกัสูตร Academy of Business Creativity (ABC)  มหาวทิยาลยัศรีปทุม รุ่นท่ี 4 ปี 2559 
- หลกัสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวทิยาลยัศรีปทุม รุ่นท่ี 1  ปี 2560 
 

ประสบการณ์การท างาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ : 5 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซเวน่ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) 
2554 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
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กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์อืน่ : 2 แห่ง 
2555 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและรองประธาน

กรรมการบริหาร 
บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ม.ค. 62 กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ากดั 
 
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน : 57 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามทาโก ้จ ากดั 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั อีคอมเมิร์ซ จ ากดั 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีเอม็ คอร์ปอเรท จ ากดั 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส 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 สุเอซ จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เนเชอรัล เบฟ จ ากดั 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส แอลแอลซี 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ 
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 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ 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 โคท้ติ้ง เซอร์วสิเซส 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 (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ – 1 จ ากดั 
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2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 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 ซบัซี เซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ – 1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คอฟฟี แกลเลอร่ี จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี 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 ศกัด์ิไชยสิทธ์ิ จ ากดั 
2551 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั 
2548 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พี.เอม็.คอร์ป จ ากดั 
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ครัวเลควดู จ ากดั 
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอค็ม่ี แคม็พ จ ากดั 
2541 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จ ากดั 
2541 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จ ากดั 
ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ ากดั 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
(จนถึงวนัประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562) 

: 7 ปี 3 เดือน  
 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2561 : คณะกรรมการ 5/7    และคณะกรรมการบริหาร 6/7 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ 
 

หมายเหตุ : * เน่ืองจากบริษทัฯ มีการขยายธุรกิจและแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ท  าให้ตอ้งมีการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ 

 

 

 

* 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105554085813&jpTypeCode=5


- 36 - 
 

ช่ือ นายสนัติ บางออ้ 

 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 73 ปี 

จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง  
(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561) 

- ไม่มี - 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 73/21 ซอยอารียส์มัพนัธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มกราคม 2555 
 
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวทิยาลยัเท็กซสัเทค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บณัฑิต (การคลงั) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ประกาศนียบตัร สาขาการพฒันา มหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์ประเทศสหราชอาณาจกัร 
- ประกาศนียบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 38 
- 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) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

บริษทัไทย (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) 
- หลกัสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวชิาชีพในพระบรมราชูปถมัภ ์ปี 2558 
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ประสบการณ์การท างาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ : 1 แห่ง 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน) 
   ก ากบัดูแลกิจการ  
2553 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน) 
 
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน : 1 องค์กร 
2559 - ปัจจุบนั อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ  
   ด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ สาขาสาธารณูปการ   
   อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเชิงพาณิชย ์  
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
(จนถึงวนัประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562) 

: 7 ปี 3 เดือน  
 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2561 : คณะกรรมการ 6/7 คณะกรรมการตรวจสอบ 6/7 คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 2/2 และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 1/1 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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ช่ือ นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์

 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 69 ปี 

จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561) 

- ไม่มี - 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 29/67 หมู่ท่ี 9 ถนนแจง้วฒันะ แขวงบางพดู เขตปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 พฤษภาคม 2558 
 
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปริญญาเอก Industrial Engineering, Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท Industrial Engineering, Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 10/2553 
- หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 42/2547 
- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director Program (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 9/2547 
- คณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาติ (NCGC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4212) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 12 
- Stanford Executive Program, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประสบการณ์การท างาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ : 1 แห่ง 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการและประธานส ารอง  ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) 
   Board Risk Committee  
 
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่ม ี
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
(จนถึงวนัประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562) 

: 3 ปี 11 เดือน  
 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2561 : คณะกรรมการ 7/7 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ 
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ช่ือ นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 

 

ต าแหน่ง กรรมการ 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 41 ปี 

จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561) 

ตนเอง : ไม่มี  
คู่สมรส : 75,495,737 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 111/1 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2559 
 
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปริญญาโทดา้นคณิตศาสตร์ประกนัภยั มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรีดา้นวศิวกรรมอุตสาหการ และการวจิยัเชิงปฎิบติัการ มหาวทิยาลยัแมสซาจูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 119/2552 
- Pacific Basin Economic Council Thailand (PBEC) – Director General 2545 – 2547 
 

ประสบการณ์การท างาน 

กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่ม ี
 
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน : 10 แห่ง 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซีย โคท้ติ้ง เซอร์วสิเซส จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฮา้ส์ ออฟ ทรัฟเฟิล จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ากดั 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั Chief Business Development Officer บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 
2553 - ปัจจุบนั CEO/Founder บริษทั มูเกนได จ ากดั 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
(จนถึงวนัประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562) 

: 3 ปี   
 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2561 : คณะกรรมการ 6/7 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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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 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น          
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

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 
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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 
ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทัคือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ   
ออกเสียงทั้งหมด นอกจากน้ีผูท่ี้จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
รายช่ือกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 

นายสันต ิบางอ้อ นายจติรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ 
การถือหุน้ในบริษทั   

- จ านวนหุน้ ไม่มี ไม่มี 

- สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี ไม่มี 
เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/บริษทัยอ่ย ไม่เป็น ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั/บริษทัใหญ่/   

บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน   

ปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา   

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ไม่เป็น ไม่เป็น 

      หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า   

(2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่เป็น ไม่เป็น 

(3) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให ้ ไม่มี ไม่มี 

      ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ   
 


