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 ค ำนิยำมกรรมกำรอสิระ: 

 กรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนเท่ากับเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                

(ตาม ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.28/2551) 

 

 คณุสมบตัิกรรมการอิสระดงันี ้

 1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ1ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มไม่เป็นผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัิ หลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย)์ 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าผูมี้            

อ  านาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดส้่วนเสีย เวน้แต่จะไดพ้้น การมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่2ปี 

 3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา      

คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือ ไดร้บัการเสนอช่ือเป็น

ผูบ้รหิารหรอืผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯหรอืบรษัิทยอ่ย 

 4. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้                  

อ  านาจควบคมุ ในลกัษณะของการให ้บรกิารทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการคา้ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ ตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยในเรื่องการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เวน้แตจ่ะไดพ้น้การมีลกัษณะดงักลา่ว มาแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่2ปี 

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุ และ       

ไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่2ปี 

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการ 

เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า2ลา้นบาทต่อปี จากบรษัิทฯ บริษัทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่2ปี 

 7. ไม่เป็นบคุคลท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น 

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เป็น

หุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษารบัเงินเดือนประจ าหรอืถือหุน้
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เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจ บรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

 9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอิสระได ้

 10. สามารถท าหนา้ท่ีคุม้ครองผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั และดแูลมิใหเ้กิดรายการท่ีมีความ 

ขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษัิทฯ กบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และสามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือตดัสินใจ

ในกิจกรรมท่ีส าคญัของบรษัิทฯ ได ้

 

 หลักเกณฑใ์นกำรคัดเลือกกรรมกำรอสิระ :   

 บริษัทฯ มีหลกัเกณฑค์ดัเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผูท่ี้มีความสามารถ มีประสบการณ ์เขา้ใจธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

กบัธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ยงัเป็นผูมี้วิสยัทศันแ์ละมีเวลาเพียงพอในการปฏิบตัิหนา้ท่ี รวมทัง้มีคณุสมบตัิตามประกาศ ระเบียบ 

ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการ และขอเชิญท่านเหล่านัน้เขา้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ  โดยกรรมการอิสระมีวาระการ             

ด  ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน9ปีนบัจากวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก เวน้แต่กรณีท่ีจะแต่งตัง้

กรรมการอิสระนัน้ใหด้  ารงต าแหน่งตอ่ไปคณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักลา่ว 

 หลักเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำร: 

 (1) การสรรหากรรมการ 

  เม่ือต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีคดัเลือก

สรรหาบุคคลท่ีสมควรไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัสรร

บคุคล ผูท่ี้มีคณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และคณุสมบตัิเฉพาะในดา้นต่างๆ ท่ีคณะกรรมการยงัขาดอยู่ และ            

จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนเป็นล าดับ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจาก 

คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

  1.มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามประกาศ หรือ

กฎระเบียบ ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

  2. เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ มีประสบการณท่ี์หลากหลาย และมีคุณสมบตัิเฉพาะในดา้นต่างๆ ท่ีเป็น

ประโยชน ์ตอ่การด าเนินงานของบรษัิทใหมี้ประสทิธิภาพ 

  3.เป็นผูมี้คณุลกัษณะท่ีสง่เสรมิดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อาทิ มีคณุธรรมจรยิธรรม มีความ   เป็นอิสระ 

กลา้แสดงความคิดเห็น มีความคิดสรา้งสรรค ์ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและความซ่ือสตัย ์รวมถึงมีความทุ่มเทอทุิศ

เวลาใหก้บับรษัิทอยา่งเตม็ท่ี 

 

 



 
 
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 6.  

 (2) การสรรหากรรมการ (กรณีท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระตามกฎหมาย) 

  การเลือกตัง้กรรมการบริษัททดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งเม่ือครบวาระจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ

แต่งตั้งจากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งมี

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกตัง้กรรมการดงัตอ่ไปนี.้ 

  1. ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง (ผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิ 100 หุน้เทา่กบั1เสียง) 

  2.ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามขอ้ 1ในการเลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลาย

คนเป็น กรรมการก็ได ้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยกวา่กนัไมไ่ด ้

  3.บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครั้งนัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได ้รบัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั       

เกินจ านวนกรรมการหรอืจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 นอกจากนีก้ารเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างลงในกรณีอ่ืนท่ีมิใช่เน่ืองมาจากการครบวาระตามกฎหมาย 

จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทดว้ยคะแนนเสียงไม่ต  ่ากว่าสองในสามของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่

ทัง้นีบ้คุคลท่ีเขา้มาเป็นกรรมการแทนที่จะตอ้งมีวาระการด ารงต าแหน่งเทา่กบัวาระเดิมท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีออกไป 

 ส าหรบัในกรณีกรรมการลาออก ซึง่ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้กรรมการแทนได ้
 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน: 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้ใหเ้หตผุลว่ากรรมการและกรรมการอิสระท่ี 

เลือกตัง้ในครัง้นีร้วมจ านวน 4 ท่านลว้นแต่เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ ์เขา้ใจธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ของ

บรษัิทฯทัง้ยงัเป็นผูมี้วิสยัทศันแ์ละมีเวลาเพียงพอในการปฏิบตัิหนา้ท่ี รวมทัง้มีคณุสมบตัิตามประกาศ ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมาย นอกจากนี้กรรมการอิสระท่ีเสนอนั้นมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้

ความเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอีกดว้ย 

 จึงมีมติใหค้ดัเลือกกรรมการและกรรมการอิสระรวม 4 ท่านเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนท่ีพน้จากต าแหน่งตาม 

วาระ  
 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัท: 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 8/2563 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติคดัเลือกกรรมการ และ

กรรมการอิสระรวม 4 ท่าน เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทนเสนอ 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการอิสระท่ีเสนอนัน้ มีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการประกอบ

ธุรกิจของบรษัิทฯ ซึง่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอีกดว้ย 
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 ทัง้นีจ้ากการท่ีบรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสและใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  

 จึงขอเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการและกรรมการอิสระกลบัเขา้

ด ารงคต์  าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง  โดยมีรายละเอียดประวตัิกรรมการและกรรมการอิสระดงันี.้ 
 

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับเสนอชือ่เข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่้องออกตำมวำระ 
ชือ่ นำยภรำดร จุลชำต 
ต ำแหน่งในบริษัท - กรรมการ  

- ท่ีปรกึษาคณะกรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการบรหิารความเสี่ยง  
- กรรมการสรรหาและกาหนดคา่ตอบแทน 

อำยุ 57 ปี 
วันทีไ่ด้รับกำรแต่งตัง้ 28 มิถนุายน 2536 
จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำร 28 ปี 
คุณวุฒกิำรศกึษำสูงสุด ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ สาขาการเงิน Eastern Michigan University, USA 

กำรอบรมหลักสูตร 
กรรมกำร (IOD) 

- Directors Accreditation Program (DAP รุน่ 2/2003)  
- Directors Certification Program (DCP รุน่ 38/2003)  
- Refresher Course DCP (DCP Re รุน่ 4/2007)  
- Advance Audit Committee Program (AACP รุน่ 21/2015) 

ประวัตกิำรท ำงำน 
 (ปัจจุบัน) 

กรรมการ บรษัิท พรีแพคประเทศไทย จ ากดั 

กำรถอืหุ้นในบริษัท  11,080,500 หุน้ หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 2.67%  
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร/ผู้บริหำรใน
กจิกำรอืน่ 

- บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  -ไมมี่-  
- ท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน จ านวน 1 แหง่  
- กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์-ไมมี่- 

ข้อพพิำททำงกฎหมำย ไมมี่ 
กำรเข้ำร่วมประชุมที่
ผ่ำนมำ 

-ประชมุคณะกรรมการบรษัิท จ านวน 8 ครัง้ เขา้ประชมุ 8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
-ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
-ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง จ านวน 4 ครัง้ เขา้ประชมุ 4 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
-ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคา่ตอบแทน จ านวน 1 ครัง้ เขา้ประชมุ 1 ครัง้  
(คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

-ประชมุผูถื้อหุน้ จ านวน 1 ครัง้ เขา้ประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
ควำมเป็นอสิระตำม
นิยำมกรรมกำรอสิระ 

ไมมี่ความเป็นอิสระเน่ืองจากเป็นผูถื้อหุน้เกินรอ้ยละ 1 

 



 
 
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 6.  

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับเสนอชือ่เข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่้องออกตำมวำระ 
ชือ่ นายไพโรจน ์สญัญะเดชากลุ 
ต ำแหน่งในบริษัท - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

- กรรมการอิสระ 

อำยุ 73 ปี 
วันทีไ่ด้รับกำรแต่งตัง้ 26 เมษายน 2561 

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำร 3 ปี 

คุณวุฒกิำรศกึษำสูงสุด -  ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
กำรอบรมหลักสูตร 
กรรมกำร (IOD) 

- Director Certification Program (DCP รุน่ 258/2018) 
- Advanced Audit Committee Program (AACP รุน่ 30/2018) 

ประวัตกิำรท ำงำน 
 (ปัจจุบัน) 

- กรรมการ และกรรมการบรหิารอสุาหกรรมพฒันามลูนิธิ 
- กรรมการมลูนิธิเพิ่มผลผลติแหง่ประเทศไทย 
- ประธานกรรมการสถาบนัไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์ 
- ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอน็อีพี 
อสงัหารมิทรพัยแ์ละอตุสาหกรรม 

กำรถอืหุ้นในบริษัท  ไมมี่ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร/ผู้บริหำรใน
กจิกำรอืน่ 

- บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  จ านวน 1 แหง่ 
- ท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน -ไมมี่- 
- กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์-ไมมี่- 

ข้อพพิำททำงกฎหมำย ไมมี่ 
กำรเข้ำร่วมประชุมที่
ผ่ำนมำ 

-ประชมุคณะกรรมการบรษัิท จ านวน 8 ครัง้ เขา้ประชมุ 8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
-ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
-ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง จ านวน 4 ครัง้ เขา้ประชมุ 4 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
-ประชมุผูถื้อหุน้ จ านวน 1 ครัง้ เขา้ประชมุ 1ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

กรณีเลอืกตัง้กรรมกำร
อสิระ กำรมี
ควำมสัมพันธกั์บบริษัท/
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม/หรือนิติ
บุคคลทีอ่ำจมคีวำม
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีทีผ่่ำนมำ 

- กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
 -ไมเ่ป็น- 
- ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)  
-ไมเ่ป็น-   
- ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
-ไมมี่- 

 

 



 
 
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 6.  

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับเสนอชือ่เข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่้องออกตำมวำระ 
ชือ่ นายปเนต จงวฒันา 
ต ำแหน่งในบริษัท - กรรมการ  

- กรรมการบรหิาร  

- กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

อำยุ 44 ปี 
วันทีไ่ด้รับกำรแต่งตัง้ 20 สิงหาคม 2551 
จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำร 12 ปี 
คุณวุฒกิำรศกึษำสูงสุด - ปรญิญาโท Engineering Management, New Jersey Institute of Technology, USA  

- วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 
กำรอบรมหลักสูตร 
กรรมกำร (IOD) 
 

- Financial Statement for Directors (FSD รุน่ 2/2008)  
- Company Secretary Program (CSP รุน่ 67/2015)  
- Directors Certification Program (DCP รุน่ 228/2016) 

ประวัตกิำรท ำงำน 
 (ปัจจุบัน) 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เอส พาเนล จ ากดั  
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ฮีทอะเวย ์จ ากดั  
- กรรมการ บรษัิท พฒันก์ล แมนแูฟคเจอริง่ จ  ากดั  
- กรรมการ บรษัิท พฒันก์ล เทรดดิง้ จ  ากดั 
- กรรมการ บรษัิท พฒันก์ล ฟิลิปปินส ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั  
- กรรมการ บรษัิท อินโดนีเซีย พฒันก์ล เซอรว์ิส จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท พฒันก์ล มาเลเซีย จ ากดั  
- กรรมการ บรษัิท ไทจีนิค จ ากดั 

กำรถอืหุ้นในบริษัท  31,618,586 หุน้ หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 7.62 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร/ผู้บริหำรใน
กจิกำรอืน่ 

ไมมี่ 
 

ข้อพพิำททำงกฎหมำย 
ในรอบ 10 ปี ทีผ่่ำนมำ 

ไมมี่ 

กำรเข้ำร่วมประชุมที่ผ่ำน
มำ 

-ประชมุคณะกรรมการบรษัิท จ านวน 8 ครัง้ เขา้ประชมุ 7 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 87.5) 
-ประชมุคณะกรรมการบรหิาร จ านวน 12 ครัง้ เขา้ประชมุ 12 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
-ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง จ านวน5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
-ประชมุผูถื้อหุน้ จ านวน 1 ครัง้ เขา้ประชมุ 1ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

ควำมเป็นอสิระตำม
นิยำมกรรมกำรอสิระ 

ไมมี่ความเป็นอิสระเน่ืองจากเป็นผูถื้อหุน้เกินรอ้ยละ 1 และเป็นผูบ้รหิารของบรษัิท 

 

 



 
 
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 6.  

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับเสนอชือ่เข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่้องออกตำมวำระ 
ชือ่  นายสเุมธ เจียมบตุร 
ต ำแหน่งในบริษัท - กรรมการ 

- กรรมการบรหิาร  

อำยุ 67 ปี 
วันทีไ่ด้รับกำรแต่งตัง้ เมษายน 2552  
จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำร 12 ปี 
คุณวุฒกิำรศกึษำสูงสุด ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
กำรอบรมหลักสูตร 
กรรมกำร (IOD) 
 

- Director Certification Program (DCP รุน่ 259/2018) 
 

ประวัตกิำรท ำงำน 
 (ปัจจุบัน) 

- กรรมการ บรษัิท เอส พาเนล จ ากดั  
- กรรมการ บรษัิท ฮีทอะเวย ์จ ากดั  
- กรรมการ บรษัิท พฒันก์ล แมนแูฟคเจอริง่ จ  ากดั  
- กรรมการ บรษัิท พฒันก์ล เทรดดิง้ จ  ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ไทจีนิค จ ากดั  

กำรถอืหุ้นในบริษัท  977,442 หุน้ หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.25 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร/ผู้บริหำรใน
กจิกำรอืน่ 

ไมมี่ 

ข้อพพิำททำงกฎหมำย 
ในรอบ 10 ปี ทีผ่่ำนมำ 

ไมมี่ 

กำรเข้ำร่วมประชุมที่ผ่ำน
มำ 

-ประชมุคณะกรรมการบรษัิท จ านวน 8 ครัง้ เขา้ประชมุ 8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
-ประชมุคณะกรรมการบรหิาร จ านวน 12 ครัง้ เขา้ประชมุ 12 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
-ประชมุผูถื้อหุน้ จ านวน 1 ครัง้ เขา้ประชมุ 1ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

ควำมเป็นอสิระตำม
นิยำมกรรมกำรอสิระ 

ไมมี่ความเป็นอิสระเน่ืองจากเป็นกรรมการบรหิาร และเป็นท่ีปรกึษาของบรษัิท  

 

 


