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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 
คณะกรรมการไดพิ้จารณาคุณสมบติัโดยละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอรายช่ือดงัต่อไปน้ี เห็นวา่บุคคล

ดงักล่าวเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ท่ีหลากหลาย มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล มี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสม และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งมีความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ 
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา  
 

รายนามและประวติัของกรรมการและบุคคลท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 
ช่ือ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
ตาํแหน่ง กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/

กรรมการบริหาร 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 36 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง  
(ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2557) 

283,231,202 หุน้ 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 158/7 ถ.จรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน จากมหาวทิยาลยับอสตนั 
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน จากมหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค สหรัฐอเมริกา 
- 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 
 

ประสบการณ์การทาํงาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 เจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการบริหาร  
มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร/ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 
เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน) 
 
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน  
ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
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พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
2555 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 
2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2557 คณะกรรมการ 10/10 คณะกรรมการบริหาร 10/12 คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง 1/4 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 

 
ช่ือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 
ตาํแหน่ง กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 34 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2557) 50,568,384 หุน้ 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 158/7 ถ.จรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นโครงการ 
 ร่วมกบั Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวทิยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์การทาํงาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน) 
 
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน  
ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
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2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเนสท ์พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 
2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 
2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2557 คณะกรรมการ 7/10 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 4/4 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 0/1 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 

 
ช่ือ นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
ตาํแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
สัญชาต ิ สิงคโปร์ 
อายุ 55 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2557) -ไม่มี - 
ทีอ่ยู่ 77 ซ.ลาซาล 77 ถ.สุขมุวทิ 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นโครงการ 
 ร่วมกบั Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 165/2555) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 

กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร/กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

 
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 
ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการบริหารอาวโุส บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
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ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2557 คณะกรรมการ 10/10 คณะกรรมการบริหาร 12/12 คณะกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 1/1 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 
นิยามกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความอิสระจากคณะ

ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/
หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  
 

คุณสมบติัประการสาํคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง   
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม           

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํหรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น       
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ  
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
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7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระ 
อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 
(collective decision) ได ้
 
 บริษทัฯไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทัคือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ   
ออกเสียงทั้งหมด นอกจากน้ีผูท่ี้จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
รายช่ือกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 

- ไม่ม ี- 
การถือหุน้ในบริษทั  
- จาํนวนหุน้ - 
- สัดส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด - 
เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/บริษทัยอ่ย - 
การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั/บริษทัใหญ่/  
บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน  
ปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  
(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง - 
      หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ  
(2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ - 
(3) มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่ - 
      สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ  
 


