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ช่ือ-ช่ือสกุล : ศ.ดร.พรชัย  ชุนหจินดา 
อาย ุ   : 49 
สัญชาติ : ไทย 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)      : จ านวน 820,000 หุ้น คิดเปน็สัดส่วน 0.60%     
                                                              (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555)                                                                                                                            
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว :  ญาติคุณชวลิต หวังธ ารง 
ระหว่างผู้บริหาร 
ประเภทกรรมการ : กรรมการ 
 

          

 

ต าแหน่งปัจจุบนั : รองประธานกรรมการบรษิัท/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ : 5 ป ี3 เดือน 
วุฒิการศึกษา  : - ดุษฎบีัณฑิต (การเงิน)  Florida International University 
    - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงนิ) Florida International University 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตนิิยมอันดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม  : หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ดังนี ้
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2012 
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011 
- หลักสูตรAudit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 
- บัตรหลักสูตร  Director Accreditation Program  (DAP) รุ่นที่ 36/2003 

                                                             - หลักสูตรพัฒนาผู้บรหิารระดับสูง วิทยาลัย วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11/2010 
ประสบการณ์ปัจจบุัน:  ต าแหน่งหน้าที่และงานบรหิารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี ้   

2553-ปัจจุบนั - รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
2553-ปัจจุบนั - เลขาธิการโครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) 
2553-ปัจจุบนั - ที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ (DBA) คณะพาณิชยศาสตร์ 

                 และการบัญชี 
2551-ปัจจุบนั - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะกรรมการบรหิารกองทุนเพื่อ     

 เพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  2551- ปัจจุบนั   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะกรรมการบรหิารกองทุนเพื่อ 
           เพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  2554-ปัจจุบนั  - กรรมการอ านวยการสถาบันวิจัยและใหค้ าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

2554-ปัจจุบนั - คณะอนุวุฒยาจารยป์ระจ าสถาบณับัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2552-ปัจจุบนั  - วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสารคดส้ัีนชุด “โกลด์ฟิวเจอร์ส (Gold Futures)”       
    ที่จัดท าโดยตลาดตราสารอนุพันธ์แห่งประเทศไทย (TFEX) เพื่อเผยแพร่ 
    ทางส่ือโทรทศัน์อย่างตอ่เนื่อง และจัดท าเปน็ DVD แก่ผู้สนใจทั่วไป  
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 2552- ปัจจุบนั  บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
2547-ปัจจุบนั - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาต่อระดับ 

ปริญญา โท-เอก 
ประสบการณ์ในอดตี :   

2547-2548 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามทูย ู
2543-2552 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวิต 
  2552-2554  ที่ปรึกษากิตติมศักดิป์ระจ าคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร     
       และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร 

ปี 2555  - ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทและกิจการ/องค์กรอืน่ 
การด ารงต าแหน่งอืน่ในบริษทัจดทะเบียน :  ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   :     มี จ านวน  3  แห่ง 

   :  - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก.คอปเปอรไ์วรด์ 
     - ประธานกรรมการ บจก.ออสสิริสฟิวเจอร์ส  
     - ศาสตราจารย์ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     - รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิด :    ไม่มี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
คุณสมบัติต้องห้าม  : ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กี่ยวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท า 

โดยสุจริต 
การเข้าร่วมประชุม:      ปี 2554  ป ี2555 

คณะกรรมการบริษทั     12/ 12 ครั้ง 12/ 12 ครั้ง   
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    3/  3 ครั้ง   3 /  3 ครั้ง 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี   1/ 1 ครั้ง   1/  1 ครั้ง 
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ผลงานในปี 2555:  
1. ร่วมก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
2. ก ากับดูแลติดตามการด าเนินงานของบรษิัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษทัฯ เพือ่สร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขัน 
      กับตลาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและ 
      เป็นธรรม 
5. ก ากับดูแลกิจการที่ดี และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัตติามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม/จรรยาบรรณ 
      ธุรกิจของบรษิัท และร่วมเสนอแนะแนวทางปฏบิัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
6.   เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมและก าหนด 
      ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและผู้บรหิารระดบัสูง อย่างเป็นธรรมและ 
      เหมาะสม 
 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: 
1.ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท าความผิดทางอาญา 
2.ไม่เคยถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกบับรษิัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บรษิัทร่วม หรือนิตบิุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ที่ผ่านมา 
1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาที่ไดร้ับเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2.ผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพ  (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3.ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ไดอ้ย่างเปน็อิสระ ไม่ม ี
 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบยีบวาระที่พิจารณาในการประชมุสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2556: 

 เป็นกรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเปน็ผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาใน
การพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
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ช่ือ-ช่ือสกุล : นายธีรเดช จารุตั้งตรง 
อาย ุ   : 60 
สัญชาติ : ไทย 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)      : จ านวน   3,957,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน  2.93%     
                                                              หรือ 26,400,000 หุ้น คิดเปน็สัดส่วน 19.55% 
                                                              (รวมบุคคลตาม ม.258) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว :  - 
ระหว่างผู้บริหาร 
ประเภทกรรมการ : กรรมการ  
 

          

 

ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ/ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
  รองประธานกรรมการบรหิาร 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ : 5 ป ี3 เดือน 
วุฒิการศึกษา  : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม  : - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  
- หลักสูตร  IT Risk Control Management  จัดโดยส านักงาน กลต. และการอบรม
เชิงสัมมนาต่างๆ เกี่ยวข้อง 

ประสบการณ์ปัจจบุัน:   
1 ม.ค.2556-ปัจจบุัน - รองประธานกรรมการบรหิาร บมจ.ผลธัญญะ 
2550 – ปัจจุบัน  - กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co., Ltd. 
2549 - ปัจจบุัน  - กรรมการ บจก. กัสมีเดีย 
2548 - ปัจจบุัน  - กรรมการ Aegle Alliance Pte.  Ltd. 

ประสบการณ์ในอดตี: 
2550 - 2555  - กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผลธัญญะ 
2547 - 2551  - กรรมการ บจก. พีดีซี ซัพพลาย 
2547 - 2549  - ประธานกรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co., Ltd. 
2546 - 2551  - กรรมการ บจก. พีดีเอ ซัพพลาย/ บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย 
2554 - 2551  - กรรมการ บจก. พาลาเดียม อินเตอร์เทรด 
2544 - 2550  - กรรมการผู้จัดการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชช่ันแนล (ประเทศไทย) 

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทและกิจการ/องค์กรอืน่ 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :     ไม่มี   
บริษทัที่ไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน :     มี จ านวน  2  แห่ง 

- กรรมการ บจก. กัสมีเดีย 
- กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd. 
-  
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิด    :       ไม่มี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
คุณสมบัติต้องห้าม  : ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กี่ยวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท า 

โดยสุจริต 
การเข้าร่วมประชุม:      ปี 2554  ป ี2555 

คณะกรรมการบริษทั     12/ 12 ครั้ง 12/ 12 ครั้ง   
คณะอนุกรรมกาบรหิารความเสี่ยง     5/  5 ครั้ง   5 /  5 ครั้ง 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี   1/ 1 ครั้ง   1/  1 ครั้ง 

 

ผลงานในปี 2555:  
1. ร่วมก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
2. ก ากับดูแลติดตามการด าเนินงานของบรษิัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษทัฯ เพือ่สร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขัน 
      กับตลาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและ 
      เป็นธรรม 
5. ก ากับดูแลกิจการที่ดี และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัตติามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม/จรรยาบรรณ 
      ธุรกิจของบรษิัท และร่วมเสนอแนะแนวทางปฏบิัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
6.  เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ก าหนดนโยบายบริหารความส่ียง กลยุทธ์ การก ากับดูแลตลอดจน 
     ทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงในภาพรวมองค์กร 
 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: 
1.ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท าความผิดทางอาญา 
2.ไม่เคยถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกบับรษิัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บรษิัทร่วม หรือนิตบิุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ที่ผ่านมา 
1.กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาที่ไดร้ับเงินเดือนประจ า เป็น 
2.ผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพ  (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3.ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ไดอ้ย่างเปน็อิสระ ไม่ม ี
 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบยีบวาระที่พิจารณาในการประชมุสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2556: 
 เป็นกรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเปน็ผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาใน

การพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
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ช่ือ-ช่ือสกุล : รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ 
อาย ุ   : 50 
สัญชาติ : ไทย 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)      : จ านวน 20,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.01%     
                                                              (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555)                                                                                                                            
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว :  - 
ระหว่างผู้บริหาร 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
 

          

 

ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) 

จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ : 5 ปี 3 เดือน 

วุฒิการศึกษา  : - ดุษฎบีัณฑิตวิทยาการจัดการ (Management Sciences) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
University of Waterloo โดยทุนรฐับาลแคนนาดา 

   - วิทยาการจัดการมหาบัณฑิต (Management Sciences) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
University of  Waterloo โดยทุนรัฐบาลแคนนาดา 
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  Youngstown State   
University, USA. โดยทุนสนบัสนุนค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย Youngstown 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง      

ประวัติการอบรม  : - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 
  จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- ISO14001 ประเทศสวีเดนและประเทศเคนย่า โดยทุนรัฐบาลสวีเดน 

    - Computer-Integrated Manufacturing ประเทศเกาหลี โดยทนุ  
Asian Productivity Association 
-Program in Design management for Thailand โดย The Association  
for Technical Sponsorship (AOTS), Japan 

ประสบการณ์:  
2550 - ปัจจบุัน  - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธัญญะ 
2553 - ปัจจบุัน  - ผู้อ านวยการโครงการบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2548 - ปัจจบุัน  - รองศาสตราจารย ์  

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2546 - ปัจจบุัน - กรรมการ โครงการปริญญาเอกร่วมสาขา บริหารธุรกิจ (JDBA)    

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2543 - 2550 - กรรมการศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ประสบการณ์ในอดตี: 
2550 - 2553  - หัวหน้าสาขาบรหิารการปฏบิัตกิาร  

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2543 - 2550 - กรรมการ ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2534 - 2535  - หัวหน้าวิศวกรระบบควบคุมอตัโนมัติ บจก.เบอร์ลี่ยคุเกอร์ 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทและกิจการ/องค์กรอืน่ 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  :     ไม่มี   
บริษทัที่ไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน  :     มี จ านวน 1  แห่ง 

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   
       บจก. บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทร ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิด    :      ไม่มี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
คุณสมบัติต้องห้าม  : ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กี่ยวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท า 

โดยสุจริต 
การเข้าร่วมประชุม:      ปี 2554  ป ี2555 

คณะกรรมการบริษทั     12/ 12 ครั้ง 12/ 12 ครั้ง   
คณะกรรมการตรวจสอบ                     5/  5 ครั้ง   6 /  6 ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน      3/ 3 ครั้ง   3 /  3 ครั้ง 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี   1/ 1 ครั้ง   1/  1 ครั้ง 

 

 ผลงานในปี 2555:  
1. ร่วมก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
2. ก ากับดูแลติดตามการด าเนินงานของบรษิัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษทัฯ เพือ่สร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขัน 
      กับตลาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและ   
      เป็นธรรม 
5. เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบความเสี่ยง รายงานทางการเงิน  
      ผู้สอบบัญชี ตลอดจนการสอบทานการปฏิบัตติามกฎหมายของบริษทัฯ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.   เปน็กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและก าหนดค่าตอบ  
       แทนส าหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและผู้บรหิารระดับสูง อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
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ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: 
1.ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท าความผิดทางอาญา 
2.ไม่เคยถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกบับรษิัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บรษิัทร่วม หรือนิตบิุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ที่ผ่านมา 
1.กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาที่ไดร้ับเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2.ผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพ  (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3.ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ไดอ้ย่างเปน็อิสระ ไม่ม ี
 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบยีบวาระที่พิจารณาในการประชมุสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2556: 

 เป็นกรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเปน็ผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาใน
การพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
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คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ (Independent Director) 
บริษทัฯ  ได้ก าหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ”  เท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ทั้งน้ี  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี 
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ 

กิจการ  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่
ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  
ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน 



รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชือ่ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท                      สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ   
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้ขออนุญาต 
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (9) แล้ว 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของผู้ขออนุญาต 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ  
บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
 

ความในวรรคหน่ึงตามข้อ 2, 4, 5 และข้อ 6 ในส่วนที่ก าหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของ 
กรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ให้ใช้บังคับกับค าขออนุญาต
ทีย่ื่นต่อส านักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป 
 


