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เอกสารประกอบการพจิารณา วาระ 5  
พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนท่ีกรรมการท่ีครบวาระ 

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 17 

ก าหนดใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม(1/3) ของจ านวน

กรรมการ  ส าหรบัปี 2558 มกีรรมการจ านวน 7 ท่าน    ดงันัน้กรรมการทีอ่อกตามวาระจงึม ี 3 ท่าน เน่ืองดว้ยปีนี้เป็น

ปีสองหลงัจากทีบ่รษิทัจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง

ภายหลงัการจดทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็น

ผูอ้อกจากต าแหน่ง   ผลการจบัสลากไดร้ายชื่อกรรมการทีอ่อกตามวาระไดแ้ก่  

 นายเกยีรตกิุล  มนตเ์สรนุีสรณ์ 
 นายศรภีพ  สารสาส 
 นายสวุทิย ์ มาไพศาลสนิ 
 

บรษิทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ และแจง้ประกาศผ่านเวบ็ไซดข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรยีนเชญิใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล ผูม้คีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั, กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

โดยก าหนดระยะเวลาทีส่ามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ระหวา่งวนัที ่
1 ตุลาคม – 15 พฤศจกิายน 2557 โดยเมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อผูท้รงคุณวฒุเิขา้
มายงับรษิทัฯ 

 

โดยการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2558 มมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หเ้สนอ

ชื่อเพื่อแต่งตัง้ นายเกยีรตกิุล มนตเ์สรนุีสรณ์ , นายศรภีพ สารสาส และนายสวุทิย ์มาไพศาลสนิ กลบัเขา้เป็นกรรมการ

ของบรษิทั โดยใหแ้ต่ละทา่นด ารงต าแหน่งตามเดมิทุกประการ  โดยคณะกรรมการจะเสนอรายชือ่ดงักล่าวต่อทีป่ระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา หากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตั ิใหก้รรมการแต่ละท่านเขา้ด ารงต าแหน่งตามเดมิทุก

ประการ 

ระหว่างปี 2555-2557 กรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชุม ดงันี้ 

ช่ือกรรมการ จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม 
ปี 2556 ปี 2557 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทั บริษทั 

1 นายเกยีรตกิุล  มนตเ์สรนุีสรณ์ 7/7   5/5   
2 นายศรภีพ       สารสาส 7/7 7/7 5/5 4/4 
3 นายสวุทิย ์    มาไพศาลสนิ   7/7 7/7 5/5 4/4 
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นายเกียรติกลุ  มนต์เสรีนุสรณ์  
กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

อายุ 60 ปี 
 

วฒิุการศึกษา   

 ปรญิญาโท: MBA Marketing, Chaminade University of Honolulu, 

US 

 ปรญิญาตร ี: Bachelor of Science, Chaminade University of 

Honolulu, USA 

การอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) :  

 149,493,400 หุน้ (49.83%) 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร: 

 บดิานายกติเิมธ ีมนต์เสรนุีสรณ์  
 อานายปัญชฤทธิ ์มนต์เสรนุีสรณ์  
 พีช่ายนายเชดิเกยีรต ิมนต์เสรนุีสรณ์ 
 

การกระท าความผิด: 

 ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั 
 

เม.ย. 2554-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
   บรษิทั สุธากญัจน์  จ ากดั (มหาชน) 
 
ธ.ค. 2554-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
   บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
2539-2546             กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

 บรษิทั โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

2557-ปัจจุบนั ประธานบรษิทั  

 บรษิทั โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จ ากดั 

นายเกียรติกลุ  มนต์เสรีนุสรณ์ 
ต าแหน่งปัจจบุนั 

กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ 
 และประธานกรรมการบริหาร 

ประสบการณ์/ความรู้ความช านาญ 

บริหารธุรกิจ 
อตุสาหกรรมปนูขาว/แคลเซียม คาร์บอเนต 

 และเคมีภณัฑ์ 
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* บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนเมื่อวนัที ่27 มนีาคม 2556  

 

* บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนเมื่อวนัที ่27 มนีาคม 2556  

 

 

 

 
 

รายชือ่คณะกรรมการ 
 

 
ต าแหน่งปัจจุบนั และ 

เสนอพจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่

แทนทีก่รรมการทีค่รบวาระ ประจ าปี 

2558 

 

วนั เดอืน ปี 
ทีด่ ารงต าแหน่ง 

กรรมการ 
เมื่อ 

แปรสภาพเป็น 
บรษิทัมหาชน* 

ตามมตทิีป่ระชมุผู้
ถอืหุน้ 1/2556 
มมีตแิต่งตัง้ 

วาระ 
ทีด่ ารงต าแหน่ง 
ในบรษิทั สุธา
กญัจน์ จ ากดั 
(มหาชน) 

(ปี) 

 
  

นายเกียรติกลุ  มนต์เสรีนุสรณ์ 
 
 

ประสบการณ์/ความรูค้วาม
เช่ียวชาญ 

 
อตุสาหกรรมปูนขาวและ
แคลเซียมคารบ์อเนต 

และเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ และประธาน
คณะกรรมการบริหาร 

2 พ.ค. 
2554 

21 ม.ีค. 
2556 

2 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
1) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- ไม่ม ี- 
2) ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 
- องคก์ร/หน่วนงาน/กจิการอื่นๆทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 
   1 แห่ง   
    -   ประธานบรษิทั บรษิทั โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จ ากดั 
3) กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ 
    1 แห่ง   

- ประธานบรษิทั บรษิทั โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จ ากดั 
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นายศรีภพ สารสาส  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 

อาย ุ57 ปี 
 

วฒิุการศึกษา  

ปรญิญาตร ีสาขาเทคนิคการแพทย ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ปรญิญาโท MBA, University of Southern California 
สหรฐัอเมรกิา 
 

การอบรม 

 Director Certification Program (DCP) ปี 2545  
 Director Examination ปี 2545 (Diploma) 
 Audit Committee Program (ACP) ปี 2547 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) : ไมม่ ี
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร :  ไมม่ ี
 

การกระท าความผิด : ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั 
 

2554- ปัจจุบนั   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
 

2554-ป้จจุบนั กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บรษิทั การบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

2551-ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ/กรรมการสรรหาและกรรมการ
ตรวจสอบ บรษิทั กรุงเทพ ดุสติเวชการ จ ากดั 
(มหาชน) 
 

2551-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เกยีรตธินา ขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 
 

2550-ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั ขนัธ ์จ ากดั 
 

2550-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ปรุส (2008) จ ากดั 
 

2546-ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ  
บมจ. แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย ี 
 

2546-ปัจจุบนั กรรมการ  
บรษิทั โรแยลซรีามคิอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

2546 – ม.ีค.2557  กรรมการตรวจสอบ  
บรษิทั โรแยลซรีามคิอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

2551-2555             กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ลฟิวิง่แลนดแ์คปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

   

นายศรีภพ  สารสาส 
ต าแหน่งปัจจบุนั 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประสบการณ์/ความรู้ความช านาญ 

บริหารจดัการ/ด้านการเงินและการธนาคาร  
และการตรวจสอบ 
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รายชือ่คณะกรรมการ 
 

 
ต าแหน่งปัจจุบนั และ 

เสนอพจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่

แทนทีก่รรมการทีค่รบวาระ ประจ าปี 

2558 

 

วนั เดอืน ปี 
ทีด่ ารงต าแหน่ง 

กรรมการ 
เมื่อ 

แปรสภาพเป็น 
บรษิทัมหาชน* 

ตามมตทิีป่ระชมุผู้
ถอืหุน้ 1/2556 
มมีตแิต่งตัง้ 

วาระ 
ทีด่ ารงต าแหน่ง 
ในบรษิทั สุธา
กญัจน์ จ ากดั 
(มหาชน) 

(ปี) 

 
  

นายศรีภพ  สารสาส 
 

ประสบการณ์/ความรูค้วาม
เช่ียวชาญ 

 
บริหารจัดการ/ด้านการเงนิและการ

ธนาคาร  
และการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

2 พ.ค. 
2554 

21 ม.ีค. 
2556 

2 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
1) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
    5 แห่ง ประกอบดว้ย 
    2554-ป้จจุบนั กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั การบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

     2551-ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ/กรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั กรุงเทพ 
ดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
 

     2551-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เกยีรตธินา ขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 
 

     2546-ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ  
บมจ. แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย ี 
 

     2546-ปัจจุบนั กรรมการ  
บรษิทั โรแยลซรีามคิอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 
2) องคก์ร/หน่วนงาน/กจิการอื่นๆทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 
   2 แห่ง  ประกอบดว้ย  
   2550-ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั ขนัธ ์จ ากดั 
 

    2550-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ปรุส (2008) จ ากดั 
 
3) กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ทีอ่าจท าใหเ้กดิ 
    ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
     -ไม่ม-ี 
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นายสวิุทย ์มาไพศาลสิน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 55 ปี 

วฒิุการศึกษา   

 ปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกจิ สถาบนับณัทติบรหิารธุรกจิ 

ศศนิทร ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตร ีดา้นเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

การอบรม 

 Directors Certification Program (DCP) ปี 2544 
 Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 

 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) : ไมม่ ี
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร :  ไมม่ ี
 

การกระท าความผิด :  ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั 
 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน)  
2555 – 2557 ประธานกรรมการบรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการ 

กองทุน ภทัร จ ากดั 
 2555 – 2557         ประธานกรรมการบรษิทั เคเคเทรด จ ากดั 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ              
บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

2554-2555  ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

2553-ปัจจุบนั  กรรมการบรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 

2552 - 2555       กรรมการบรหิาร บรษิทั หลกัทรพัยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอสิระ บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

2546-2552   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั หลกัทรพัยภ์ทัร จ ากดั  
  (มหาชน) 
   
 
 

 

นายสวิุทย ์มาไพศาลสิน 

ต าแหน่งปัจจบุนั 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

ประสบการณ์/ความรู้ความช านาญ 

บรหิารธุรกจิ/ตลาดเงนิและตลาดทุน/การตรวจสอบ 
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* บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนเมื่อวนัที ่27 มนีาคม 2556  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายชือ่คณะกรรมการ 
 

 
ต าแหน่งปัจจุบนั และ 

เสนอพจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่

แทนทีก่รรมการทีค่รบวาระ ประจ าปี 

2558 

 

วนั เดอืน ปี 
ทีด่ ารงต าแหน่ง 

กรรมการ 
เมื่อ 

แปรสภาพเป็น 
บรษิทัมหาชน* 

ตามมตทิีป่ระชมุผู้
ถอืหุน้ 1/2556 
มมีตแิต่งตัง้ 

วาระ 
ทีด่ ารงต าแหน่ง 
ในบรษิทั สุธา
กญัจน์ จ ากดั 
(มหาชน) 

(ปี) 

 
  

นายสวิุทย ์มาไพศาลสิน 

 
 

ประสบการณ์/ความรูค้วาม
เช่ียวชาญ 

 
บริหารธรุกิจ/ตลาดเงินและตลาด

ทุน/การตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

2 พ.ค. 
2554 

21 ม.ีค. 
2556 

2 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
1) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
    3 แห่ง ประกอบดว้ย 
    2555 – ปัจจุบนั กรรมการธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
    2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน)  
    2553-ปัจจุบนั  กรรมการบรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 
2) องคก์ร/หน่วนงาน/กจิการอื่นๆทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 
    - ไม่ม ี-  
    
3) กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ทีอ่าจท าใหเ้กดิ 
    ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
     -ไม่ม-ี 
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นโยบายการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการของ บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทั 

การเลอืกและการแต่งตัง้กรรมการบรษิทัเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยคณะกรรมการ
บรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกบุคคลทีม่ปีระสบการณ์ และความรูค้วามสามารถทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
รวมถงึมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดย
สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. คณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

2. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการทีจ่ะพงึม ีในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีพ่งึ

ม ีใหป้ระธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบั 1 ใน 3 กรรมการ
ทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ 
ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี้กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อาจ
ไดร้บัเลอืกเขา้มารบัต าแหน่งอกีได ้

 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิทั จะร่วมกนัพจิารณาเบือ้งตน้ถงึคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

อสิระ โดยพจิารณาจากคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบ

ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาคดัเลอืกกรรมการอสิระจากผูท้รงคณุวุฒ ิ ประสบการณ์การ

ท างาน และความเหมาะสมดา้นอื่นๆ ประกอบกนั จากนัน้ จะน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็น

กรรมการของบรษิทัต่อไป ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายในการแต่งตัง้กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดและตอ้งมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย

หุน้ทีอ่อกใหมฉ่บบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ.2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดงันี้ 
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1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทั
ร่วม 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัทัง้นี้ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระราย
นัน้ๆดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงานลกูจา้งพนกังานทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ าหรอืผูม้ี
อ านาจควบคมุของบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืของผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังานก.ล.ต. ทัง้นี้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืทีป่รกึษาของ
สว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา
มารดาคู่สมรสพีน้่องและบตุรรวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้รหิารผูถ้อืหุน้รายใหญ่ผูม้อี านาจควบคุมหรอืบุคคลทีจ่ะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ี
อ านาจควบคมุของบรษิทัในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย
เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัรว่มผู้
ถอืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. 

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าวรวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการการเช่า

หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิดว้ยการ

รบัหรอืใหกู้ย้มืค ้าประกนัการใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิรวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนัซึง่เป็นผลใหบ้รษิทั

หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 

ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่าทัง้นี้การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดย

อนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าวใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์าง

ธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชซีึง่มผีูส้อบบญัชขีอง
บรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. 
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เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่5 

พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนท่ีกรรมการท่ีครบวาระ ประจ าปี 2558 

 

 

 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัยอ่ยบรษิทัรว่มผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่หรอื 

ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผูม้อี านาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย
หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่นหรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงานลกูจา้งพนกังานทีป่รกึษาทีร่บั
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ซึง่ประกอบกจิการทีม่ี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทับรษิทั
ย่อยบรษิทัร่วมบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูบ้รษิทั 
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