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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.1) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

1.ช่ือ                                       นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ 

ตําแหน่งปัจจุบนั             กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ                                                  73 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                               บริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

              ปริญญาตรี ศลิปะศาสตร์บณัฑติ (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

หลกัสตูรการอบรม            หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นท่ี 133 / 2560 

                     สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา         ไมม่ี 

ประสบการณ์    

บริษัทจดทะเบียน            ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท ฐิตกิร  จํากดั (มหาชน)              

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ           ปี 2551-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จํากดั 

          ปี 2548-2554     กรรมการ บริษัท เอสพีเอสย ูจํากดั (มหาชน) 

          ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามกลการ จํากดั 

             ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามนิสสนั ออโตโมบลิ จํากดั 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ 
 จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

 นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

 ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

การถือหุ้นในบริษัท                             -ไมม่ี- 

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                               8 พฤษภาคม 2558 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                     4 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผู้ ทีได้รับเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท

กรรมการ 

นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ -ไมม่ี- - 1 -ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชมุ                              ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท - ครัง้ จาก 4 ครัง้, เข้าร่วม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ - ครัง้ จาก 4 ครัง้  

หมายเหตุ

 

 : นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ ประสบปัญหาสขุภาพด้านสมอง จําเป็นต้องพกัรักษาอาการ จงึไมส่ามารถเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปีและการประชมุคณะกรรมการสว่นใหญ่ในปี 2561 เน่ืองจากเหตผุลด้านสขุภาพ 

 



2 

(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.1) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

2.ช่ือ                                       นายวบิูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ 

ตําแหน่งปัจจุบนั             กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

อาย ุ                                                 61 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                               Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago 

                                                         Graduate School of Business 

              บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (บธม.) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

           วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ (วศบ.) โยธา  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาบตัร หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 17  

วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

หลกัสตูรการอบรม             วฒุบิตัรหลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู, สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่าย  

                                                         ตลุาการศาลยตุธิรรม 

              หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท)  รุ่นท่ี 3 

           หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุ่นท่ี 1/2542  

              สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

                            หลกัสตูร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543  

              สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

                                                         Certificate (Chartered Director Course), สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)           

              Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนกัวางแผนทางการเงนิไทย      

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา          ไมม่ี 

ประสบการณ์               

บริษัทจดทะเบียน   ปี 2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ 

                                                                                     กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

      บริษัท ฐิตกิร  จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ  ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัทไทยคอมโพสทิ จํากดั 

ปัจจบุนั     กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก 

มลูนิธิอทุยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมรา

ชปูถมัป์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี 

 (มอสน.) 

    อดีต      กรรมการ,ประธานอนกุรรมการพฒันาธุรกิจ  

      องคก์ารจดัการนํา้เสีย (อจน.) 

    อดีต  กรรมการและผู้จดัการทัว่ไป 

      บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) 

    อดีต  รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร,กรรมการตรวจสอบ 

      ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

    อดีต  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัทเงนิทนุหลกัทรัพย์ สนิเอเชีย จํากดั 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.1) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ 
จะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์

ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                              23 เมษายน 2556 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                    6 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผู้ ทีได้รับเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท

กรรมการ 

นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ -ไมม่ี- - 2 -ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชมุ                              ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เข้าร่วม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.1) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

3.ช่ือ                                      นายรักสนิท พรประภา 

ตําแหน่งปัจจุบนั            กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

อาย ุ                                                 72 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                               ปริญญาตรีบญัชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE,  

           CA., U.S.A. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ            หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นท่ี 67 / 2550  

                    สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา          ไมม่ี 

ประวตักิารทํางาน 

บริษัทจดทะเบียน              ปี 2546-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน)           

               ปี 2546-ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน)    

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ             ปี 2530-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท เอสพีเอสย ูจํากดั (มหาชน) 

            ปี 2522-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จํากดั 

                                                  ปี 2522-2553    กรรมการ บริษัท สนิพล จํากดั 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นายรักสนิท  พรประภา

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท                            จํานวน 9,450,000 หุ้น   คดิเป็น 1.89 % ของหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทัง้หมด 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก 6 มถินุายน 2546 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                     16 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

การดํารงตําแหน่งในกิจการ

ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบั

ธรุกิจของบริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท

กรรมการ 

นายรักสนิท  พรประภา -ไมม่ี- - 2 -ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้  
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.1) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

4. ช่ือ - นามสกุล                       นายประพล พรประภา 

ตําแหน่งปัจจุบนั            กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ/ กรรมการบริหาร 

 อาย ุ                                                45 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                              B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร TLCA Leadership Development Program (LDP)  

          รุ่นท่ี 3/2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

          หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 7, สถาบนัวทิยาการการค้า 

              หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นที่ 2 (วพน. 2) 

             สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

          หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นท่ี 54 / 2549  

                   สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

           หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุ่นท่ี 1/2551  

           สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา         ไมม่ี 

ประสบการณ์ 

บริษัทจดทะเบียน            ปี 2546-ปัจจบุนั กรรมการ, รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน)    

             ปี 2546-ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน)  

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ           ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd 

             ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd 

             ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีเค เงนิทนัใจ จํากดั 

             ปี 2557-ปัจจบุนั  กรรมการ Suosdey Finance PLC 

             ปี 2557-ปัจจบุนั  กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

             ปี 2554-ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จํากดั 

          ปี 2554-ปัจจบุนั      กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทมุธานี ผู้ จําหน่ายโตโยต้า จํากดั 

            ปี 2550-ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซสั กรุงเทพ จํากดั                                      

                                              ปี 2544-ปัจจบุนั   กรรมการ,รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ซี.วี.เอ. จํากดั  

            ปี 2544-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชยภาค จํากดั 

          ปี 2554-2561  กรรมการ บริษัท ทีเค เดบ็ท์ เซอร์วสิเซส จํากดั 

                                               ปี 2540-2544 นกัวเิคราะห์ เจ.พี.มอร์แกน  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ/ กรรมการบริหาร 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นายประพล พรประภา

ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท    

การถือหุ้นในบริษัท                            จํานวน 25,566,667 หุ้น   คดิเป็น 5.11 % ของหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสียงทัง้หมด 

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                              6 มถินุายน 2546 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.1) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                    16 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท 

กรรมการ 

นายประพล พรประภา -ไมม่ี- - 10 -ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.1) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่

อาจมีความขดัแย้ง (นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย) 

นิยามกรรมการอสิระท่ีบริษัทกําหนดขึน้ 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ ที่มีอํานาจควบคมุ

ของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อน

ได้รับแตง่ตัง้ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 

และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน

ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่

กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ทีค่วามสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตัง้ ทัง้นีค้วามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํา

รายการทางการค้า ทีก่ระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ

สนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ ซึง่มีมลูคา่รายการตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่

มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํา่กวา่ 

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดการของสํานักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้ สอบ

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจุบนัและ

ช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแตง่ตัง้  

6. ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ

คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

ทัง้นีใ้นกรณีผู้ ให้บริการทางวชิาชีพเป็นนิตบิคุคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแตง่ตัง้  

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ที ่

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.1) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอสิระของบริษัทซึ่ง เทา่กบั

 

 ข้อกําหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองการถือ

หุ้นในบริษัท คอื กรรมการอสิระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไมเ่กิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดนอกจากนี ้ผู้ ท่ีจะ

เสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

รายช่ือกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็น

กรรมการอสิระ 

รายช่ือกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็น

กรรมการอสิระ 

นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ นายวบิูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ 

การถือหุ้นในบริษัท 

- จํานวนหุ้น 

-  สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทัง้หมด 

ไมม่ี 

 

 

ไมม่ี 

 

 

เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ของบริษัท/ บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บั

บริษัท/ 

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผา่นมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการ

บริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ี

ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดอืนประจํา 

(2) เป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบ

บญัชี หรือท่ีปรึกษาทางกฎหมาย) 

(3) มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ (เช่น การซือ้/

ขายวตัถดุบิ/สินค้า/บริการ การให้กู้ ยืม

เงนิหรือการกู้ ยืมเงิน) โดยให้ระบขุนาด

ของรายการด้วย 

 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมม่ี 

 

 

 


