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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

1. ชื่อ                                       นายอภชิาติ เกษมกุลศิริ 
ต าแหน่งปัจจุบนั             กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
                                                              ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
อาย ุ                                                 54 ปี 
คณุวฒุิการศกึษา                               บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์

                แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
           บริหารธุรกิจบณัฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน  
                คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุน่ท่ี 73 / 2547  
                   สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา         -ไม่ม-ี 
ประสบการณ ์    
บริษัทจดทะเบียน            ปี 2564-ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
      บริษัท ฐิติกร  จ ากดั (มหาชน) 

          ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท ฐิติกร  จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัสงูดา้น
การเงินบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2547-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจ ากดัและองคก์รอื่นๆ           ปี 2563-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ 
        บริษัท ไทยอีสเทิรน์ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

          ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง จ ากดั 
          ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลมุพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์เซอรวิ์ส จ ากัด 
         ปี 2562-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
         ปี 2561-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ลมุพินี พรอพเพอรต์ี ้มาเนจเมนท ์จ ากดั 

            ปี 2561-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท พรสนัติ จ ากดั 
         ปี 2561-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั 

            ปี 2550-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ศรีส  าอาง ซพัพลายเออร ์จ ากดั 
อดีต  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย  

Treasury and Banking Operations Group  
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  

    อดีต  กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)  จ ากดั 
อดีต  กรรมการ บริษัทหลกัทรพัย ์สินเอเซีย จ ากัด 
อดีต  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน  

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน)                       
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้      กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
                                                             ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯแลว้ เห็นว่า 

นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ มีคณุสมบตัิ และมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ของบริษัท 

การถือหุน้ในบริษัท                            -ไม่ม-ี 
วนัแต่งตัง้ครัง้แรก                             25 เมษายน 2562 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                    2 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 

 
กรรมการอิสระ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
กิจการอื่น 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ 2 1).กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท 
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
2).กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

8 -ไม่มี- 

 
การเขา้ร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2563 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้, เขา้ร่วม  
                                                           ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

2.ชื่อ                                      นางสาวปฐมา พรประภา 
ต าแหน่งปัจจบุนั            กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ 

           รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน (CFO) 
อาย ุ                                                 51 ปี 
คณุวฒุิการศกึษา                              M.B.A. BABSON COLLEGE, MA.,U.S.A. 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี  จฬุาลงกรณ ์               
 มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ              หลกัสตูรการบริหารความเสี่ยง (ขัน้ Advance) –COSO ERM 2017 รุน่ 3/2562 
       สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

          หลกัสตูร  Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 Professional 
       สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

          หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรบันักบริหาร   
   ระดบัสงู (วปส 13) รุน่ท่ี 13/ 2558 สถาบนัพระปกเกลา้ 

          หลกัสตูร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุน่ท่ี 1/2556 
   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

          หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส3) รุน่ท่ี 3/2556, สถาบนัวิทยาการ 
   ประกนัภยัระดบัสงู 

          หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT5) รุน่ท่ี 5,  
   สถาบนัวิทยาการการคา้ 

          หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP3) รุน่ท่ี 3/2552  
   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

          หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท) รุน่ท่ี 7   
          หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุน่ท่ี 50 / 2547  

       สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา         TLCA Professional Delvelopment Program (TLCA CFO CPD) 2020  

   ครัง้ที่ 1,4-6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ประสบการณ ์
บริษัทจดทะเบียน            ปี 2546-ปัจจบุนั  กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)    
             ปี 2546-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)    
             ปี 2561-ปัจจบุนั  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) 
       บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)    
บริษัทจ ากดัและองคก์รอื่นๆ          ปี 2560-ปัจจุบนั กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd 

         ปี 2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั 
         ปี 2557-ปัจจุบนั  กรรมการ Suosdey Finance PLC 

            ปี 2557-ปัจจุบนั  กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd 
                  ปี 2544-ปัจจุบนั      กรรมการ,กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ ากดั 
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                                                 ปี 2544-ปัจจุบนั     กรรมการ บริษัท ชยภาค จ ากดั 
         ปี 2554-ปัจจุบนั     กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จ ากัด 
         ปี 2554-ปัจจุบนั     กรรมการ บริษัท โตโยตา้ปทมุธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้ จ ากดั 
         ปี 2550-ปัจจุบนั     กรรมการ บริษัท เล็กซซ์สั กรุงเทพ จ ากัด                                        

                                               ปี 2540-ปัจจบุนั     กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.อินเตอรแ์นชั่นแนล จ ากดั 

           ปี 2554-2561              กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท ์เซอรวิ์สเซส จ ากดั                                      
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้      กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ 

           รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน (CFO) 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้ เห็นว่า 

นางสาวปฐมา  พรประภา มีคณุสมบตัิ และมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์น 
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ของบริษัท 

การถือหุน้ในบริษัท                            จ านวน 30,644,267 หุน้   คิดเป็น 6.13 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิ์ออกเสียงทัง้หมด 
วนัท่ีแต่งตัง้ครัง้แรก                           6 มิถนุายน 2546 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                    18 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 

 
กรรมการอิสระ 

บริษัทจดทะเบยีนอื่น  
กิจการอื่น 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

นางสาวปฐมา  พรประภา -ไม่มี- - 10 -ไม่มี- 

 
การเขา้ร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2563 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
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 3. ชื่อ - นามสกุล                       นายอภชิัย เอือ้มเสถียรพร 
ต าแหน่งปัจจบุนั             กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ/  

           ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/เลขานกุารบริษัท 
อาย ุ                                                 60 ปี 
คณุวฒุิการศกึษา                               ปริญญาโท  MBA มหาวิทยาลยับรูพา 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 174/2020 

          สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
           หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 91/2018) สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

              หลกัสตูร Risk Management program for corporate Leaders RCL 14/ 2018  
                                                             สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
              หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018)  

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
              Risk Management and Internal Control Program 1/2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา          หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 174/2020 

                        สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ ์  
บริษัทจดทะเบียน                 ปี 2563-ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)    

               ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
      บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
    ปี 2563-ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน)    

ปี 2561-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
    ปี 2561-ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) 

ปี 2555- ปัจจบุนั ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
    ปี 2553-2561  กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)    
    ปี 2558- 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซือ้ 1 บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)    
    ปี 2557- 2558 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซือ้ 2 บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)    
            ปี 2554- 2555 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซือ้ 2 บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน)    

ปี 2548 -2554 ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซือ้ ภมูิภาค 2 บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน)            
                         ปี 2547- 2548      ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซือ้ 4 บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)                                                                
บริษัทจ ากดัและองคก์รอื่นๆ                ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชยภาค จ ากดั 

ปี 2557-ปัจจบุนั  กรรมการ Suosdey Finance PLC 
    ปี 2557-ปัจจบุนั  กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd 
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้      กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ/  
           ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/เลขานกุารบริษัท 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯแลว้ เห็นว่า 
นายอภิชัย เอือ้มเสถียรพร มีคณุสมบตัิ และมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ของบริษัท 

การถือหุน้ในบริษัท                            -ไม่ม-ี 
วนัท่ีแต่งตัง้ครัง้แรก                            14 พฤษภาคม 2563 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                    1 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 

 
กรรมการอิสระ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
กิจการอื่น 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร -ไม่มี- - 3 -ไม่มี- 

 
การเขา้ร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2563 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้และ เขา้รว่ม 
                                                           ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

4. ชื่อ - นามสกุล                        นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์
ต าแหน่งปัจจบุนั            กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
อาย ุ                                                 56 ปี 
คณุวฒุิการศกึษา                               ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ            หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 150/2561 

          สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
           หลกัสตูร Risk Management program for corporate Leaders RCL 14/ 2018  

                                                             สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
              หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018)  

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา          -ไม่มี- 
ประสบการณ ์  
บริษัทจดทะเบียน                 ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)    
    ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน)    
    ปี 2561-ปัจจบุนั  กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
    ปี 2559-ปัจจบุนั ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)    

ปี 2551- 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซือ้ 2 บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)    
ปี 2547-2551 ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซือ้ 1 บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)    

                                       ปี 2546-2547 ผูจ้ดัการส่วนสินเชื่อเช่าซือ้ 3 บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)    
                                      ปี 2541-2546 ผูจ้ดัการส่วนตลาดและสินเชื่อ บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)                                                         
บริษัทจ ากดัและองคก์รอื่นๆ                ปี 2561-ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ.จ ากดั                                         
    ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั 

ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd 
ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชยภาค จ ากดั 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้      กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯแลว้ เห็นว่า 

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์มีคณุสมบตัิ และมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ของบริษัท 

การถือหุน้ในบริษัท                            จ านวน 33,000 หุน้   คิดเป็น 0.07 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิ์ออกเสียงทัง้หมด 
วนัท่ีแต่งตัง้ครัง้แรก                            25 เมษายน 2561 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                    3 ปี 
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 
 

กรรมการอิสระ 
บริษัทจดทะเบียนอื่น  

กิจการอื่น 
(ท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

นายประสิทธิ์  ไทรนนทรีย ์ -ไม่มี- - 4 -ไม่มี- 
 
การเขา้ร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2563 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดขึน้ 
1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ (นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผูท่ี้มีอ  านาจควบคุมของ บริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแต่งตัง้ 
3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร 

รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผู้
มีอ  านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจ
เป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร 
ของผูท่ี้ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้ในปัจจุบนั
และช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแต่งตัง้ ทัง้นีค้วามสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 
ซึ่งมีมลูค่ารายการตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่า
กว่า 

5. ไม่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริิษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแต่งตัง้  

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นท่ีปรกึษาทางกฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกิน
กว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้นกรณีผูใ้หบ้ริการ
ทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการ 
ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแต่งตัง้  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับผู้
ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 
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บริษัทไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากบั ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องการถือหุน้ในบริษัท 
คือ กรรมการอิสระของบริษัทตอ้งถือหุน้ในบริษัทไม่เกิน 1% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด นอกจากนี ้ผูท่ี้จะเสนอแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ รายชื่อกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ 

การถือหุน้ในบริษัท 
- จ านวนหุน้ 
-  สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่มี 
 
 

เป็นญาติสนิทกับผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ของบริษัท/ บริษัทย่อย 

ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้ับบริษัท/ 
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรว่ม หรือนิตบิคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน 
พนักงาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือน
ประจ า 

(2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี หรือ
ท่ีปรกึษาทางกฎหมาย) 

(3) มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย
วตัถุดิบ/สินคา้/บริการ การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืม
เงิน) โดยใหร้ะบขุนาดของรายการดว้ย 

 
 
 

ไม่เป็น 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 
 
 

 


