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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

รายนามและประวตัขิองบุคคลทีเ่สนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
 

สัญชาต ิ ไทย 
 

อายุ 67 ปี 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   31 มกราคม 2555 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
(จนถึงวนัประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563) 
 

8 ปี 6 เดือน 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทัฯ  คณะกรรมการไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบและ
ระมดัระวงัแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซ่ึงมีความเห็นวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี มีผลงาน
เป็นท่ีน่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ   
 

ไม่มี 

จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ   
(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 

182,000 หุน้ (ร้อยละ 0.01) 

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมสงัคม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ปี 2555  

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ปี 2554  
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปี 2551  
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2551  
- ปริญญาวศิวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 2550  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2520  
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 2518  
- หลกัสูตรนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตยรุ่นท่ี 7 (นธป7) ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่3 
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- หลกัสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม” รุ่นท่ี 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN 1) ปี 2561 
- หลกัสูตร “Cryptoasset Revolution” รุ่นท่ี 1 โดยสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ร่วมกบั บริษทั ไอโครา จ ากดั (CAR 1) ปี 2561 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) สถาบนัวทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 3 ปี 2556  
- หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 28/2555  
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 3 ปี 2549  
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  รุ่นท่ี 26/2547 
- หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูง (ปปร.) สถาบนัพระปกเกลา้ รุ่นท่ี 6 ปี 2546  
- Certificate in Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School รุ่นท่ี 155 ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2541  
- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ 4010) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 10 ปี 2541  
 

ประสบการณ์การท างาน  
 

กจิการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ : 6 แห่ง 
2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/   

ประธานกรรมการบริหาร 
 บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ  บริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร  บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดูแลกิจการ/
กรรมการพฒันาความเป็นผูน้ าและก าหนด
ค่าตอบแทน/ 
กรรมการทบทวนกลยทุธ์และโครงสร้างองคก์ร 

 บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์อืน่ : 1 แห่ง 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร  บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) 

 

กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง 

2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษทัหลกัทรัพยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษทัไอร่า พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 
2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  องคก์รธุรกิจเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (TBCSD) 

 

ประสบการณ์ท างานทีผ่่านมา 
2557 - 2562 สมาชิก  สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
2557 - 2562 รองกรรมาธิการพลงังานคนท่ี 1  คณะกรรมาธิการพลงังาน สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
2556 - 2560 กรรมการ/ 

กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
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2554 - 2561 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
2554 - 2558 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2550 - 2554 กรรมการ  บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2549 - 2556 กรรมการ/ประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการบริหาร 
 บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)   
 

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

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2543 - 2554 กรรมการ/ประธานกรรมการ  บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2562  คณะกรรมการ   8 / 8 คร้ัง   
คณะกรรมการบริหาร 8 / 8 คร้ัง   
 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ต่อบริษัทฯ 
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2. นางสาวอุษณา มหากจิศิริ   
 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง 
 

กรรมการ 

สัญชาต ิ
 

ไทย 

อายุ 
 

39 ปี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   
 

31 มกราคม 2555 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
(จนถึงวนัประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563) 
 

8 ปี 6 เดือน 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทัฯ  คณะกรรมการไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบและ
ระมดัระวงัแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซ่ึงมีความเห็นวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี มีผลงาน
เป็นท่ีน่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 

  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ   
 

นอ้งสาวของนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
และคู่สมรสของนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 

จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ   
(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 

79,879,037 หุน้  (ร้อยละ 4.38) 

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปริญญา                                                                              ปี 2548                        
Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศ             

- ปริญญา                                       ประเทศ             ปี 2545  
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)     ท่ี 30/2547  
 

ประสบการณ์การท างาน 
 

กจิการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ : 1 แห่ง 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 

 

กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน : 28 แห่ง 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พีเอม็ แคปปิตอล จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เนเชอรัล เบฟ จ ากดั 
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2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ ากดั 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ากดั 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ากดั 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เอเซีย โคท้ติ้ง เซอร์วสิเซส 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 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เอม็ ครีก แลนด ์จ ากดั 
2554 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร 

และปฏิบติัการ 
 บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั เดอะเนสท ์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ ากดั 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั คอฟฟี แกลเลอรี จ ากดั 
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท์ จ ากดั 
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พหลโยธินการ์เดน้ จ ากดั 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พี.เอม็.คอร์ป จ ากดั 
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั แอค็ม่ี แคม็พ จ ากดั 
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ครัวเลควดู จ ากดั 
2541 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เลควดูคนัทร่ีคลบั จ ากดั 
2541 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เลควดู แลนด ์จ ากดั 

 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2562  คณะกรรมการ     8 / 8 คร้ัง  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 / 2 คร้ัง  
และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ   2 / 2 คร้ัง 

   

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ 
 

 

 

 

 

 

 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105552112341&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105554085813&jpTypeCode=5
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3. นายจเิทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการการลงทุน/ 
ประธานคณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 

 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง 
 

กรรมการ 

สัญชาต ิ
 

อินเดีย 

อายุ 
 

55 ปี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   
 

26 เมษายน 2560 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
(จนถึงวนัประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563) 
 

3 ปี 3 เดือน 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทัฯ  คณะกรรมการไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบและ
ระมดัระวงัแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซ่ึงมีความเห็นวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี มีผลงาน
เป็นท่ีน่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 

  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ   
 

ไม่มี 

จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ   
(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 

55,000 หุน้ (ร้อยละ 0.003) 
(ถือหุน้ผา่น Thai NVDR) 

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปริญญาตรี สาขา Commerce (Honors), University of Delhi ประเทศอินเดีย 
- Fellow Chartered Accountant (FCA) 
- 
- 
- 
- 
 

- 

หลกัสูตร TLCA CFO Professional Development ปี 2562 
หลกัสูตร Accounting for Financial Instruments สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์รุ่นท่ี 3/62  
หลกัสูตร Diploma Examination สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 49/2559  
หลกัสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisition (M&A) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
รุ่นท่ี 1/2554 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 78/2549 
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ประสบการณ์การท างาน  
 

กจิการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์: 1 แห่ง 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์อืน่: 1 แห่ง 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการท่ีมิใช่กรรมการบริหาร  บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) 

 

กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน : 22 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พีทีจีซี จ ากดั 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส คอมพานี แอลแอลซี 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั บาคองโค จ ากดั 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จ ากดั 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จ ากดั 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ซีสเคป เซอร์เวย ์พีทีอี แอลทีดี 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส แอลแอลซี 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส ซาอุดิอาระเบีย จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ากดั 
2559  ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ากดั 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์ 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ 

 

ประสบการณ์ท างานทีผ่่านมา 
2559 - 2562 กรรมการ  บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
2558 - 2559 กรรมการ  บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์ 
2554 - 2558 Board’s Member,  

Executive Director & CFO 
 Jindal Stainless Limited 

2548 - 2554 CFO and Acting Managing 
Director 

 บริษทั ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จ ากดั (มหาชน)  
(ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ากดั (มหาชน) 

2554 - 2548 Finance Director Asia  Dole Asia ประเทศฟิลิปปินส์ 
2545 - 2546 Asia Regional Treasurer  Dole Food Company ฮ่องกง 
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2541 - 2545 Finance Director and Controller  Dole Thailand Limited ประเทศไทย 
2539 - 2541 Finance Director   Seagate Technology ประเทศไทย 

 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2562  คณะกรรมการ    8 / 8 คร้ัง 
คณะกรรมการบริหาร   8 / 8 คร้ัง 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  2 / 2 คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  2 / 3 คร้ัง  
คณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  4 / 4 คร้ัง 

   

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ 
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4. นายโมฮัมหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันัสซารี 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง 
 

กรรมการอิสระ 

สัญชาต ิ
 

อิมิเรต้ี 

อายุ 
 

49 ปี  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   
 

30 มกราคม 2556 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
(จนถึงวนัประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563) 
 

7 ปี 6 เดือน 
 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ  คณะกรรมการไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบและ
ระมดัระวงัแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซ่ึงมีความเห็นว่าเป็นผูมี้คุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและท า
คุณประโยชน์ให้บริษทัฯ เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ งได้น าความรู้ ประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญมาให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ ถึงแมจ้ะด ารงต าแหน่งมาแลว้ 7 ปี 6 เดือน และการเสนอให้กรรมการ
อิสระดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหน่ึง จะท าให้
การด ารงต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปี นั้น และการด ารงต าแหน่งเกินวาระท่ีก าหนดมิได้
ท าใหค้วามเป็นอิสระขาดหายไป  

  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ   

ไม่มี 

  

จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ   
(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 

ไม่มี 

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- สาขานิติศาสตร์ Emirates University 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 

กจิการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
  

กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน : 9 แห่ง 
  ปัจจุบนั สมาชิก   The National Consulting Council สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
  ปัจจุบนั Assistant-Undersecretary  The Financial Department of Abu Dhabi  

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
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  ปัจจุบนั Director General   Pvt. & Official Office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa 

Bin Zayed Al Nahyan แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
  ปัจจุบนั รองประธาน  Youth Hostel Society สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
  ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั The Emirates Insurance Company  

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
  ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั  The National Investor Company  

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
  ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั  Alwifaq Finance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
  ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป  Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club  

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
  ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษทั Gulf Islamic Investment Company  

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2562:  คณะกรรมการ     3 / 8 คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  1 / 2 คร้ัง 

   

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ 
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นิยามกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีความอิสระจากคณะ

ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 
 

คุณสมบติัประการส าคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม             

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ 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 หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ 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 
ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษทัคือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุ้นในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ   
ออกเสียงทั้งหมด นอกจากน้ีผูท่ี้จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
รายช่ือกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 

นายโมฮัมหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันัสซารี 
การถือหุน้ในบริษทั  

- จ านวนหุน้ ไม่มี 

- สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี 
เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/บริษทัยอ่ย ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั/บริษทัใหญ่/  

บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน  

ปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ไม่เป็น 

      หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า  

(2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่เป็น 

(3) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให ้ ไม่มี 

      ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ  
 


