
บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 27

นิยามกรรมการอสิระ: 
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด มีดงัน้ี 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุม

ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้อ
อนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งน้ี
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็น ผูถื้อหุน้
รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส
พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั และเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทั หรือ บริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า
หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ  บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได ้

ส่ิงท่ีส่งมาดย้ 6 
เอกสารประกอบวาระ 4 

ประวัติของกรรมการ/บุคคลท่ีเข้ารับการพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกุล          : พลเอก ชยัวฒัน์  สทอ้นดี           
อายุ : 68  ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประเภทกรรมการที่เสนอ          : กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 12 ตุลาคม 2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
(เมษายน 2568) 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ : 19 กุมภาพนัธ์ 2564 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอสิระ : 4 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
(เมษายน 2568) 

การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : ตนเอง : 0.12% (248,250 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา          : - วทิยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลกัสูตรหลกัประจ า ชุดท่ี 65 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 2550 

ประวัติการอบรม : หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Nomination Director Event 1/2017 "Nomination Committee Best Practice 

Guideline" 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 216/2016 

ประสบการณ์ท างาน : 2564 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  บมจ. ผลธญัญะ 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  บมจ. ผลธญัญะ 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธัญญะ 
2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.ผล วอเตอร์ 
2562 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ 
2562 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมาร์ 
2558 - 2562 ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมัน่คงและกิจการทหาร 

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
2555 - 2557 ผูอ้  านวยการองคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก 
2551 รองผูอ้  านวยการศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ 

และพลงังานทหาร 
2550 หวัหนา้นายทหารประสานภารกิจทางทหารกบัส านกังาน

สภาความมัน่คงแห่งชาติ 

สืิ�งที่่�สื่งมาด้�วย 6
เอกสืารประกอบวาระ 4



28 หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2565 ส่ิงท่ีส่งมาดย้ 6 
เอกสารประกอบวาระ 4 

คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอสิระท่ีได้รับการเสนอช่ือ  
(การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัติ 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า   เป็น   ไม่เป็น 
2. ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)   เป็น   ไม่เป็น 
3. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ   มี  ไม่มี 
4. มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั   มี  ไม่มี 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัติ 
1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผดิทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา   มี  ไม่มี 
2. การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   มี  ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย
หรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

  มี  ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : 
 ไม่มี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
 กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 3 แห่ง 

- ประธานกรรมการ บจก.ผล วอเตอร์ (บริษทัยอ่ย) 
- ท่ีปรึกษา สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ 
- ท่ีปรึกษา กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมาร์ 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั

: ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน 

 คณะกรรมการบริษทั
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564

13/13 
3/3 
1/1 

100% 
100% 
100% 



บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 29ส่ิงท่ีส่งมาดย้ 6 
เอกสารประกอบวาระ 4 

ช่ือ-ช่ือสกุล          : นายธนัยา หวงัธ ารง 
อายุ : 42  ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ 
ประเภทกรรมการที่เสนอ          : กรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 30 เมษายน 2556 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท :  12 ปี 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
(เมษายน 2568) 

การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : ตนเอง : 7.48% (15,147,433 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.61% (5,280,000 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

: บุตร นายชวลิต หวงัธ ารง 

คุณวุฒิการศึกษา          : - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ระหวา่งประเทศ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวัติการอบรม : - หลกัสูตร “CFO’s Orientation for New IPOs” โดย SET (มี.ค. 2565) 
- หลกัสูตร “ตรวจสุขภาพกิจการผา่นงบการเงิน” โดย สภาวิชาชีพบญัชีฯ (ธ.ค.2564)  
-  หลกัสูตร “แนวโน้ม ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา และกลยทุธ์
การท า M&A ให้ประสบความส าเร็จ” โดย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (ต.ค.2564) 
- หลกัสูตร “Sustainable Supply Chain Management รุ่นท่ี 2” โดย SET (ส.ค.2564) 
- หลกัสูตร “การรายงานความย ัง่ยนืตามกลุ่มอุตสาหกรรม (RE02) รุ่น 5 กลุ่มบริการ  
โดย SET (ส.ค. 2564) 
- หลกัสูตรการเตรียมพร้อมจดัท า Sustainability Disclosure ตาม One Report (RE01)  
โดย SET (ส.ค. 2564) 
- สัมมนา “SD Professional Sharing 3/2021: Climate Change ความเส่ียงท่ีธุรกิจไม่ควร
มองขา้ม และการรายงานก๊าซเรือนกระจกใน One Report” โดย SET (มิ.ย.2564) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 180/2013 

ประสบการณ์ท างาน : 2564 - ปัจจุบนั รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ผลธญัญะ 
2561 - ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานการตลาดและขาย 

 บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธัญญะ 
2549 - 2562 กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
2553 - 2560 กรรมการบริหาร/ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด   

บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - 2560 กรรมการ บจก. วลิสิริ อินเตอร์เทรด 
2549 - 2560 กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย 
2558 ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ. ผลธญัญะ 
2557 ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2552 ผูจ้ดัการแผนกส่ือสารการตลาด  บจก.ผลธญัญะ 
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คุณสมบัติเพิม่เติม 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัติ 

1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผดิทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา   มี  ไม่มี 
2. การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   มี  ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย
หรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

  มี  ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : 
 ไม่มี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
 กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั

: ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน 

 คณะกรรมการบริษทั
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564

13/13 
1/1 

100% 
100% 
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ช่ือ-ช่ือสกุล          : นายวศิรุต ศรีโรจนกุล 
อายุ : 42  ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการที่เสนอ          : กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 17 กนัยายน 2564 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี 7 เดือน 

รวมจ านวนปีท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
(เมษายน 2568) 

การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : ตนเอง  -ไม่มี- 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา          : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Auburn University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวัติการอบรม : -  Executive Program for Financial Planning Certification, University of 
Georgia สหรัฐอเมริกา 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2021 

ประสบการณ์ท างาน : 2563-ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บริษทั ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ ์จ ากดั 
(ตลาดไท) 

2562-ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บางกอกเทอร์มินอล จ ากดั 
2561-ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน  

บริษทั วนิเวสตเ์มน้ท ์จ ากดั 
2560-2561 Head of Business Incubation บริษทั บีคอน เวนเจอร์ 

แคปิทลั จ ากดั 
2552-2559 ผูอ้  านวยการฝ่าย ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
 กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
 กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 3 แห่ง 

- เลขานุการบริษทั บริษทั ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ ์จ ากดั (ตลาดไท) 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บางกอกเทอร์มินอล จ ากดั 
- รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน บริษทั วนิเวสตเ์มน้ท ์จ ากดั 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั

: ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน 

 คณะกรรมการบริษทั 2/2 100% 
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คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอสิระท่ีได้รับการเสนอช่ือ  
(การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัติ 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า   เป็น   ไม่เป็น 
2. ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)   เป็น   ไม่เป็น 
3. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ   มี  ไม่มี 
4. มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั   มี  ไม่มี 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัติ 
1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระท าผดิทางอาญา หรือยูร่ะหวา่งฟ้องร้องคดีอาญา   มี  ไม่มี 
2. การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   มี  ไม่มี 
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย
หรือหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

  มี  ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : 
 ไม่มี


