
สิ่งทสี่งมาด้วย 5 

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

ดร.รัตติกร วรากลูศิริพันธุ ์

อายุ 68 ปี   

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

ประธาน

กรรมการ 

 

 

 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 21 มิถนุายน 2561  

ทีอ่ยู่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเท พฯ 10230 

ประวัติการศึกษา ปรญิญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัโทโฮค ุประเทศญ่ีปุ่ น 

 ปรญิญาโท   วิศวกรรมไฟฟ้าและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัโทโฮค ุประเทศญ่ีปุ่ น 

 ปรญิญาตรี   วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่ น 

ประสบการณท์าํงาน 2562 – ปัจจบุนั 

2561 – ปัจจบุนั 

นายกสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการ 

บรษิัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชั่น เอเชยี จาํกดั (มหาชน) 

 2556 – ปัจจบุนั คณบด ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น 

 2554 – ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั 

กรรมการพิจารณาทนุพระราชทานฯ สาํนกังานคณะกรรมการ

อดุมศกึษา 

กรรมการบรหิาร มลูนิธิทะคะฮาชิ ประเทศไทย 

 2554 - ปัจจบุนั กรรมการกองบรรณาธิการ  วารสารเชงิวชิาการมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยี 

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 2561 – 2562 ประธานสภาคณบดีฯ สมาคมสภาคณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2557 – 2559 กรรมการบรหิาร มลูนิธินกัเรียนทนุรฐับาลญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทย 

 2548 - 2555 รองอธิการบดี  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน   

- บริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่ม ี   

- บริษัท ห้างหุน้สว่น องคก์รอื่น 1. สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น  

 3. สาํนกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา  

 4. มลูนิธิทะคะฮาชิ ประเทศไทย  

 5.วารสารเชงิวชิาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

สัดส่วนการถือหุน้  

(รวมผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง) 
จาํนวน 0 หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 0 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทัง้หมด 

 

การเข้าร่วมฝึกอบรม • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 153/2018  

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั 8/8 ครัง้ 
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นายทวีศักดิ ์ศรีสัมฤทธิ ์

อายุ 50 ปี   

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ   

 กรรมการสรรหา กาํหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

กรรมการตรวจสอบ 

 

 ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 27 เมษายน 2564  

ทีอ่ยู่ 

 

157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 

ประวัติการศึกษา ปรญิญาโท   Master of Business Administration, Harvard Business School  

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตรี   Bachelor of Arts in Economics, Yale University 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณท์าํงาน 2564 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

บรษิัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชั่น เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ Carabao Venture (Holdings) Luxemboug Sarl., 

InterCarabao Private Limited ประเทศสิงคโปร ์

 2557 – 2560  กรรมการบรหิาร The Reading Football Club Ltd. ประเทศองักฤษ 

 2542 – 2546  กรรมการ Mergers & Acquisitions,UBS Warburg LLC,  

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 2538 – 2540  Analyst, Corporate Finance, Morgan Stanley &Company, INC, 

ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร ์

 2536 – 2538  Business Analyst, Strategic Services, Andersen consulting LTP 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน   

- บริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่ม ี   

- บริษัท ห้างหุน้สว่น องคก์รอื่น 1. Carabao Venture (Holdings) Luxemboug Sarl 

2. RFC Prop Co., Ltd. 

 

สัดส่วนการถือหุน้  

(รวมผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง) 

จาํนวน 0 หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 0 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทัง้หมด 

 

การเข้าร่วมฝึกอบรม • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 

186/2021 

 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั 5/5 ครัง้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครัง้ 

 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 1/1 ครัง้ 

 คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 1/1 ครัง้ 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

                คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดคาํนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทเท่ากับขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ไวด้งันี ้

              1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึง (1) ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม 

หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

              2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการ ท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้

แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

              3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่

สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

              4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง การใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการ

แต่งตัง้ 

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกต ิเพ่ือประกอบกิจการ การ

เช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความชว่ยเหลือทางการเงินดว้ยการรบั

หรือใหกู้ย้ืม คํา้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนองเดียวกนั  ซึ่งเป็นผลใหผู้ข้ออนญุาต

หรือคู่สัญญามีภาระหนี ้ท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละสาม (3) ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของผูข้ออนุญาต หรือ

ตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นีก้ารคาํนวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยข้อมูล และการ

ปฏิบตัิการของบรษิทัจดทะเบียน ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้

เกิดขึน้ ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความ สมัพนัธท์างธุรกจิกบับคุคลเดียวกนั 

              5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ัดการของสาํนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 
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              6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย หรือท่ีปรกึษาทางการ

เงินซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่

สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

              7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท  

  8. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระ เก่ียวกับการดาํเนินงาน ของบริษัท ภายหลงั

ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม 1-8 แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้ 

 


