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ประวตักิรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ 

 

1. นายวชิิต  แย้มบุญเรือง 
 ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ 
 ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั�ง : กรรมการอิสระที�มีคุณสมบติัตาม 

  หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบั 

  หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 อายุ : 78 ปี 

 วนัเริ�มต้นของตําแหน่งกรรมการ : วนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2554 

 จาํนวนครั�งที�เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :  8/8 ครั� ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษทั บีเอม็พี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 

  : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษทั เชอร์วูด๊ เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

  : ประธานกรรมการ 

   บริษทั วคิ แอนด ์ฮุคลนัด ์จาํกดั (มหาชน) 

  : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษทั จสัมิน อนิเตอร์แนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

 ตําแหน่งในกจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ / บริษทั วี ซี เค โซลูชั�น จาํกดั   

 ตําแหน่งในกจิการที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

   - ไม่มี - 

 การศึกษา / การฝึกอบรม 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Columbia University, New York, U.S.A 

 ปริญญาเอก Public&International Affairs, University of Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A 

 การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547   

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547   

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2547   

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2547   

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Charter Director Class (CDC) ปี 2550  

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Boards that Make a Difference (BMD) ปี 2560 

คุณสมบัติต้องห้าม 

1.  ไม่มีประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรัพยซึ์�งไดก้ระทาํโดยทุจริต 

2.  ไม่มีประวติัการทาํรายการที�อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 
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2. นายดนุชา น้อยใจบุญ 

 ตําแหน่ง : กรรมการ  

   ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง  

  กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

   กรรมการผูจ้ดัการ  

 ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั�ง : กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 

 อายุ : 63 ปี 

 วนัเริ�มต้นของตําแหน่งกรรมการ : 15 มกราคม 2554 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี -  

 จาํนวนครั�งที�เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : �/� ครั� ง (คิดเป็นร้อยละ ���) 

 ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น : - ไม่มี – 

 ตําแหน่งในกจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษทั เอกรัฐเอน็เนอยี� จาํกดั 

   : กรรมการ    บริษทั เควีแอสเซ็ท จาํกดั 

   : กรรมการ บริษทั เอกรัฐโซล่าร์ จาํกดั    

  : กรรมการ    บริษทั เอกรัฐเพาเวอร์ อีเลคโทรนิค จาํกดั 

  : กรรมการ บรษิทั เอกรฐัแลนดแ์อนดด์เีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั         

 ตําแหน่งในกจิการที�อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

   - ไม่มี - 

 การศึกษา / การฝึกอบรม 

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ที� 17 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

 สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที� 90/2011 

 คุณสมบัติต้องห้าม 

1.  ไม่มีประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรัพยซึ์�งไดก้ระทาํโดยทุจริต 

2.  ไม่มีประวติัการทาํรายการที�อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา 
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ประวตักิรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ 

 

1. นายวชิิต  แย้มบุญเรือง 
 ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ 
 ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั�ง : กรรมการอิสระที�มีคุณสมบติัตาม 

  หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบั 

  หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 อายุ : 78 ปี 

 วนัเริ�มต้นของตําแหน่งกรรมการ : วนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2554 

 จาํนวนครั�งที�เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :  8/8 ครั� ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษทั บีเอม็พี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 

  : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษทั เชอร์วูด๊ เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

  : ประธานกรรมการ 

   บริษทั วคิ แอนด ์ฮุคลนัด ์จาํกดั (มหาชน) 

  : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษทั จสัมิน อนิเตอร์แนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

 ตําแหน่งในกจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ / บริษทั วี ซี เค โซลูชั�น จาํกดั   

 ตําแหน่งในกจิการที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

   - ไม่มี - 

 การศึกษา / การฝึกอบรม 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Columbia University, New York, U.S.A 

 ปริญญาเอก Public&International Affairs, University of Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A 

 การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547   

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547   

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2547   

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2547   

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Charter Director Class (CDC) ปี 2550  

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Boards that Make a Difference (BMD) ปี 2560 

คุณสมบัติต้องห้าม 

1.  ไม่มีประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรัพยซึ์�งไดก้ระทาํโดยทุจริต 

2.  ไม่มีประวติัการทาํรายการที�อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 
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2. นายดนุชา น้อยใจบุญ 

 ตําแหน่ง : กรรมการ  

   ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง  

  กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

   กรรมการผูจ้ดัการ  

 ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั�ง : กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 

 อายุ : 63 ปี 

 วนัเริ�มต้นของตําแหน่งกรรมการ : 15 มกราคม 2554 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี -  

 จาํนวนครั�งที�เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : �/� ครั� ง (คิดเป็นร้อยละ ���) 

 ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น : - ไม่มี – 

 ตําแหน่งในกจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษทั เอกรัฐเอน็เนอยี� จาํกดั 

   : กรรมการ    บริษทั เควีแอสเซ็ท จาํกดั 

   : กรรมการ บริษทั เอกรัฐโซล่าร์ จาํกดั    

  : กรรมการ    บริษทั เอกรัฐเพาเวอร์ อีเลคโทรนิค จาํกดั 

  : กรรมการ บรษิทั เอกรฐัแลนดแ์อนดด์เีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั         

 ตําแหน่งในกจิการที�อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

   - ไม่มี - 

 การศึกษา / การฝึกอบรม 

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ที� 17 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

 สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที� 90/2011 

 คุณสมบัติต้องห้าม 

1.  ไม่มีประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรัพยซึ์�งไดก้ระทาํโดยทุจริต 

2.  ไม่มีประวติัการทาํรายการที�อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา 
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3. นายชาตรี  ศิริพานิชกร 

 ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั�ง : กรรมการอิสระที�มีคุณสมบติัตาม 

  หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบั 

   หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 อายุ : 72 ปี 

วนัเริ�มต้นของตําแหน่งกรรมการ : 12 กรกฎาคม 2559 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี -  

 จาํนวนครั�งที�เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั� ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  

 ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น : ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี�  จาํกดั (มหาชน)  

 ตําแหน่งในกจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

   บริษทั ออลล ์อนิสไปร์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 ตําแหน่งในกจิการที�อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกบับริษัท 

   - ไม่มี - 

 การศึกษา / การฝึกอบรม 

 ปรญิญาตร ีบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 เนตบิณัฑติ รุ่นที� 29  สาํนักอบรมกฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา 

 การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2013 

คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรัพยซึ์�งไดก้ระทาํโดยทจุริต 

 2. ไม่มีประวติัการทาํรายการที�อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ ในรอบปีที�ผา่นมา 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื�อซึ�งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ นายวิชิต แย้มบุญเรือง นายชาตรี ศิริพานิชกร 

1. การถือหุน้ในบริษทัฯ  

- จาํนวนหุน้ (หุน้) 

- สดัส่วนของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 

 

1,407,310  

0.105% 

 

ไม่มี 

- 

2. เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ 

บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  
ไม่เป็น ไม่เป็น 

3. การมีความสัมพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนี�กบับริษทัฯ// 
บริษทัยอ่ย /บริษทัร่วม หรือนิติบุคลที�อาจมีความขดัแยง้ 
ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา 
3.1  เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน 

ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ  

3.2  เป็นผูใ้ห้บริการวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชีหรือ 

ที�ปรึกษากฎหมาย)  

3.3  มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื�อ/ขายวตัถุดิบ/

สินคา้/ บริการ/การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้ืมเงิน) 

โดยระบขุนาดของรายการดว้ย (ถา้มี) 

 

 

 

ไม่เป็น 

 

ไม่เป็น 

 

ไม่มี 

 

 

 

ไม่เป็น 

 

ไม่เป็น 

 

ไม่มี 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  :  พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ 

รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที�กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้

อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระ โดยผ่านขั�นตอนกลั�นกรองและเสนอชื�อจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั 

ข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอสิระของบริษัท 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยตอ้งเป็น

กรรมการที�มีคุณสมบติั ดงันี�  

1.   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระดว้ย 

2.  ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั�งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการ

แต่งตั�งเป็นกรรมการอิสระ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี�น้อง และ

บุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื�น ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือบุคคลที�จะไดรั้บการ

เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ใน

ลกัษณะที�อาจะเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระ รวมทั�งไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัยหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท้ี�มี
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3. นายชาตรี  ศิริพานิชกร 

 ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั�ง : กรรมการอิสระที�มีคุณสมบติัตาม 

  หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบั 

   หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 อายุ : 72 ปี 

วนัเริ�มต้นของตําแหน่งกรรมการ : 12 กรกฎาคม 2559 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี -  

 จาํนวนครั�งที�เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั� ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  

 ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น : ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี�  จาํกดั (มหาชน)  

 ตําแหน่งในกจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

   บริษทั ออลล ์อนิสไปร์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 ตําแหน่งในกจิการที�อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกบับริษัท 

   - ไม่มี - 

 การศึกษา / การฝึกอบรม 

 ปรญิญาตร ีบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 เนตบิณัฑติ รุ่นที� 29  สาํนักอบรมกฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา 

 การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2013 

คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรัพยซึ์�งไดก้ระทาํโดยทจุริต 

 2. ไม่มีประวติัการทาํรายการที�อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ ในรอบปีที�ผา่นมา 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื�อซึ�งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ นายวิชิต แย้มบุญเรือง นายชาตรี ศิริพานิชกร 

1. การถือหุน้ในบริษทัฯ  

- จาํนวนหุน้ (หุน้) 

- สดัส่วนของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 

 

1,407,310  

0.105% 

 

ไม่มี 

- 

2. เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ 

บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  
ไม่เป็น ไม่เป็น 

3. การมีความสัมพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนี�กบับริษทัฯ// 
บริษทัยอ่ย /บริษทัร่วม หรือนิติบุคลที�อาจมีความขดัแยง้ 
ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา 
3.1  เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน 

ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ  

3.2  เป็นผูใ้ห้บริการวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชีหรือ 

ที�ปรึกษากฎหมาย)  

3.3  มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื�อ/ขายวตัถุดิบ/

สินคา้/ บริการ/การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้ืมเงิน) 

โดยระบขุนาดของรายการดว้ย (ถา้มี) 

 

 

 

ไม่เป็น 

 

ไม่เป็น 

 

ไม่มี 

 

 

 

ไม่เป็น 

 

ไม่เป็น 

 

ไม่มี 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  :  พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ 

รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที�กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้

อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระ โดยผ่านขั�นตอนกลั�นกรองและเสนอชื�อจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั 

ข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอสิระของบริษัท 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยตอ้งเป็น

กรรมการที�มีคุณสมบติั ดงันี�  

1.   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระดว้ย 

2.  ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั�งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการ

แต่งตั�งเป็นกรรมการอิสระ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี�น้อง และ

บุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื�น ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือบุคคลที�จะไดรั้บการ

เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ใน

ลกัษณะที�อาจะเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระ รวมทั�งไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัยหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท้ี�มี
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ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั�งใน

ปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการอสิระ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผู ้

ถือหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ทั�งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการอสิระ ไม่

นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมาย หรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งไดรั้บ

ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั�นดว้ย ทั�งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บ

การแต่งตั�งเป็นกรรมการอิสระ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ�งเป็นผู ้

ที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ ่

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที�มีนยัในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงท ั�งหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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ประวตักิรรมการอิสระที�เสนอเพื�อพจิารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

1. นายวินัย  วิทวสัการเวช 

 ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 อายุ :  69 ปี 

 ที�อยู่ในการติดต่อ : เลขที� 9/291 อาคารยู.เอม็.ทาวเวอร์ ชั�น 28 ถนนรามคาํแหง  

    แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี - 

 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�พิจารณา     :     -ไม่มี- 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. นายวราห์ ทองประสินธ์ุ 

 ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  

  อายุ : 48 ปี 

 ที�อยู่ในการติดต่อ : เลขที� �/291 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั�น 28 ถนนรามคาํแหง  

   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250   

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : จาํนวน 3� หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของหุน้ที�มี

สิทธิออกเสียงทั�งหมด  

 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�พิจารณา   :      -ไม่มี- 

 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

หมายเหตุ: รายละเอยีดประวติักรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจาํปี 2561 หวัขอ้ประวติักรรมการบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย  5 




