
ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำาแหน่ง

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการใน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

-  บริษัท ห้างหุ้นส่วนองค์กรอื่น

สัดส่วนการถือหุ้น

(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)

การเข้าร่วมฝึกอบรม

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ในปี 2560

นางสุธารักษ์ สุทรภูษิต

66 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

30 ธันวาคม 2554

ปริญญาโท Science in Economy and Marketing, 

Ball State University, USA

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

2554-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)

2548-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เจริญเดคคอร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด

ไม่มี

1. บริษัท เจริญเดคคอร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด  

จำานวน 50,000 หุ้น  

คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด

   

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2016 

   

คณะกรรมการบริษัท     9/11 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ          5/5 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล    1/1 คร้ัง                                        

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        0/2 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
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ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำาแหน่ง

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการใน

  - บริษัทจดทะเบียนอื่น

  - บริษัท ห้างหุ้นส่วนองค์กรอื่น

สัดส่วนการถือหุ้น

(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)

การเข้าร่วมฝึกอบรม

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ในปี 2560

นายวิชัย เลาห์มาศวนิช

64 ปี

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

25 มกราคม 2561

ปริญญาเอก สาขา Public Administration University of Manila, 

Philippines

ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ      

  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)

2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำากัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

  บริษัท เออีซี มาร์เก็ตติ้ง พรีเซ้นเททีฟ แอนด์ เน็ตเวิร์คกิ้ง จำากัด

2555-2556 ผู้จัดการกอง ประจำาสำานักงานใหญ่ กองบัญชีต่างประเทศ

  ฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน)

1. บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำากัด (มหาชน)

1. บริษัท เออีซี มาร์เก็ตติ้ง พรีเซ้นเททีฟ แอนด์ เน็ตเวิร์คกิ้ง จำากัด

2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

  

จำานวน 0 หุ้น  

คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด

   

ไม่มี

   

ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุ   ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561



นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

 

 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดคำานิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทเท่ากับข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ไว้ดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท   บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

 2. ไม่เป็น  หรือเคยเป็นกรรมการ  ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้

เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด

แย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มี

อำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะ

ที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น  หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  

หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ   การเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การ

ให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน  ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีก

ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ทั้งนี้

การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้

ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  หรือ

หุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

สังกัดอยู่   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 6.ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้

รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ

ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำาเนินงาน

ของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 - 8  แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการ  ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 
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