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ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า นายทินวรรธน ์มหธราดล มีคณุสมบตัิครบถว้นในการเป็นกรรมการ
ของบรษัิท สว่นนายออนเนอ่ แวน เดอ ไวเดอ มีคณุสมบตัิครบถว้นในการเป็นกรรมการ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้มีคณุสมบตัิครบถว้นตามคณุสมบตัิกรรมการอิสระตามประกาศส านกังาน
กรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เรื่องคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ และตามคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 
ของบรษัิทซึง่ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

คุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 
“กรรมการอิสระ” ของบริษัทตอ้งมีคุณสมบตัิ ตามขอ้ก าหนดขัน้ต ่าที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นที่
เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละศนูยจ์ดุหา้ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 
(ขอ้นีเ้ขม้งวดกวา่ขอ้ก าหนดของหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง) 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันที่ไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา ของสว่นราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา คูส่มรส พี่
นอ้ง และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มี
นยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการ
แตง่ตัง้  

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการหรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรอื
ใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือ
คูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทหรือตัง้แตย่ี่สิบลา้น
บาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการที่
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าหลกัเกณฑใ์นการท ารายการเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษัิท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย ให ้เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้  

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบรษัิทหรือบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  
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ข้อมูลประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

ชื่อ   นายออนเนอ่ แวน เดอ ไวเดอ 
อาย ุ   58 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการอิสระ  
ที่เสนอแตง่ตั้ง             
วุฒกิารศึกษา ปรญิญาตร ี: บรหิารธุรกิจและการจดัการทั่วไป  
   The Hague University, เนเธอรแ์ลนด ์
   ปรญิญาโท : บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  

 University of Bradford, สหราชอาณาจกัร  

ประกาศนียบตัร: หลกัสตูรการบรหิารการจดัการขัน้สงู ฮารว์ารด์, 2008 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  ไมม่ี (รอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัท 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชนกั์บบริษัท 

ด ารงต  าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิารของ บรษิัท 
ซีอารเ์อช จ ากดั (มหาชน) ซึง่มีบรษิัทในเครือเป็นคูค่า้ตาม
ธุรกิจปกตขิองบรษิัทย่อยของบรษิัท 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่และประสบการณท์ างาน  

ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในประเทศไทยจ านวน 0 บริษัท)  
บริษัทอืน่ๆ (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ๆ จ านวน 1 บริษัท) 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร, วสัดุ

ก่อสรา้ง ภาคพืน้ยโุรป 
บรษัิท ซีอารเ์อช จ ากดั (มหาชน)/ วสัดกุ่อสรา้ง 

2558 - 2560 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ  ดงัโกที อินดสัทร ีลมิิเต็ด/ กลุม่บรษัิทขา้มชาต ิ

2556 - 2558  ผูจ้ดัการพืน้ท่ี อินเดีย  โฮลซิม เอจี, อินเดยี/ วสัดกุ่อสรา้ง 

2552 - 2556  กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร อมับจูา ซเีมนต ์ลมิิเตด็/ ผลติและจ าหนา่ยปนูซเีมนต ์

2551 - 2552  ผูอ้  านวยการอาวโุส โฮลซิม เอจี, สวิตเซอรแ์ลนด ์วสัดกุ่อสรา้ง 

2549 - 2551 ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงิน เอซีซี ลมิเิต็ด, อินเดีย/ ผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต ์

2548 - 2549 กรรมการ และผูจ้ดัการทั่วไป โฮลซิม อินเวสเมนต ์อินเดีย/ บรษัิทเพื่อการลงทนุ 

2544 - 2547  ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงิน โฮลซิม อินโดนีเซีย/ วสัดกุ่อสรา้ง 

2542 - 2544 กรรมการและผูจ้ดัการแผนธุรกิจ  โฮลซิม ออสเตรเลยี/ วสัดกุ่อสรา้ง 

2539 - 2542 ผูจ้ดัการภาษีระหวา่งประเทศ โฮลซิม เอจี, สวิตเซอรแ์ลนด/์ วสัดกุ่อสรา้ง 

2534 - 2539 ผูจ้ดัการทั่วไป โฮลซิม เอ็นแอล, เนเธอรแ์ลนด ์วสัดกุ่อสรา้ง 

2532 - 2534 ผูจ้ดัการดา้นบญัชี ทีเอ็มเอฟ กรุป๊, เนเธอรแ์ลนด/์ บรกิารดา้นการบรหิาร
จดัการในสว่นส าคญั 
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ข้อมูลประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

ชื่อ   นายทินวรรธน ์มหธราดล   
อาย ุ   63 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการ  
ที่เสนอแตง่ตั้ง             
วุฒกิารศึกษา ปรญิญาตร ี: นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
   ปรญิญาโท : บรหิารธุรกิจ Ball State University, USA   
ประวตัิการอบรม Certificate of Pacific Rim Banker Program: University of Washington, USA  
   หลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD): 

- Director Certification Program, รุน่ท่ี 205/2557 
- Risk Management Committee Program (RMP), รุน่ท่ี 6/2558 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  ไมม่ี (รอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนกั์บบริษัท 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่และประสบการณท์ างาน 5 ปี ยอ้นหลัง 

ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยจ านวน 2 บริษัท)  
2558 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิัท อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน)/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
2557- ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท ศรีวชิยัเวชวิวฒัน ์จ ากดั (มหาชน)/ โรงพยาบาล 
บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 14 บริษัท) 
2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท ซี.เค.อาร ์จ ากดั/ บรษิัทเพ่ือการลงทนุ 

2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท เอ็กซค์ลซูีฟ ซีเนียร ์แคร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั/ สถานฟ้ืนฟสูขุภาพผูส้งูอายุ 

2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท ไทยล าเลียง จ ากดั/ การจดัการหลกัทรพัยก์ารลงทนุ 

2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท ไทยแปง้มนัผลิตกรรม จ ากดั/ การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์

2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท ไซเบอร ์เวนเจอร ์จ ากดั/ บริษัทเพ่ือการลงทนุ 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท วลิล่าเทวา รีสอรท์แอนดโ์ฮเทล จ ากดั/ บรกิารท่ีพกั 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท นรา 12  จ ากดั/ การซือ้และการขายอสงัหารมิทรพัย ์

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท รตันรกัษ ์จ ากดั/ บรษิัทเพ่ือการลงทนุ 

2560 - 2564 กรรมการ บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั (บรษิัทย่อย)/ผลิตปนูซีเมนต ์                     
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท บีบีทีวี เอ็คควติี ้จ ากดั/ ใหเ้ช่าอาคารส านกังาน 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท ซนัไรส ์อีควิตี ้จ  ากดั/ บรษิัทเพ่ือการลงทนุ 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ BBTV Bond Street Building Company Limited/ ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ BBTV Alliance Company Limited/ บรษิัทเพ่ือการลงทนุ 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ BBTV International Holding Company Limited/ บรษิัทเพ่ือการลงทนุ 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท มหธราดล จ ากดั/ การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์

  




