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  วนัที ่25 เมษายน 2560 

     ประธานฯ สอบถามในท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่าน
ใดมีข้อซกัถาม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และอนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในทกุวาระการประชมุด้วยดี และกลา่วปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  เวลา 14.57 น.  

 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ _____________________________  ประธานกรรมการ 
( นาย ชชัวาลย ์ เจยีรวนนท ์)              และประธานทีป่ระชุม 

 
 
            
 

ลงชื่อ ______________________________ เลขานุการบรษิทัฯ 
( นางสาว ภทัรา กาญจนประภาศ )       และผูจ้ดบนัทกึการประชุม 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

1. ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ 
 
 
 
 
 
 

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตัง้: กรรมการ 
อายุ  56 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ 
ผู้บริหาร 

-ไมม่-ี 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 100,000 หุ้น 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการ
อบรม 

- ปริญญาโท Business Administration  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD - ประกาศนียบตัร DAP รุ่นท่ี 23/2004 
- ประกาศนียบตัร CGI รุ่นท่ี 2/2015 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 19 มิถนุายน 2552 (8 ปี 6 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกครัง้ จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี ้รวมเป็น
เวลา 11 ปี 6 เดือน 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ - กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และกรรมการผู้อ านวยการ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน - กรรมการ บมจ.หลกัทรัพย์ เอสบีไอ รอยลั , พนมเปญ 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

- กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) บจ.หลกัทรัพย์ ท่ีปรึกษา       
การลงทนุ เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ -  บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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-  บริษัททัว่ไป  2 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร
ในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

-ไมม่-ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ 
หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

- กรรมการ บจ.หลกัทรัพย์ สินเอเชีย 
- กรรมการผู้อ านวยการ บจ.หลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ 

การเข้าประชุมปี 2560 - คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12 
  
2. พลต ารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตัง้: กรรมการอิสระ 
อายุ 55 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ 
ผู้บริหาร 

-ไมม่-ี 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  3,655,614 หุ้น  
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการ
อบรม 

- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต University of 
San Francisco, USA 

- ปริญญาโท - รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD - ประกาศนียบตัร DAP รุ่นท่ี 11/2004 
- ประกาศนียบตัร ACP รุ่นท่ี 7/2005 
- ประกาศนียบตัร FND รุ่นท่ี 19/2005 
- ประกาศนียบตัร AACP รุ่นท่ี 21/2015 
- ประกาศนียบตัร CGI รุ่นท่ี 3/2015 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 17 ธันวาคม 2549 (11 ปี 14 วนั) หากได้รับเลือกเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกครัง้ จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี ้รวมเป็น
เวลา 14 ปี 14 วนั 
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ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน - ผู้ช่วยผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ 

- กรรมการอิสระ บจ.  หลักทรัพย์  เอสบีไอ ไทย 
ออนไลน์ (ลาออกเมื่อ 18 มกราคม 2561เและมีผล
บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี19 มกราคม 2561 ) 

- กรรมการ บจ.กรุงเทพธนาคม 
- กรรมการ บจ.ไทยโค โพลีอตุสาหกรรมพลาสติค 
- กรรมการ บมจ.การบินกรุงเทพ 

จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ - บริษัทจดทะเบียน   2 บริษัท 
- บริษัททัว่ไป           2 บริษัท 
- หน่วยงานราชการ   2 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร
ในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

-ไมม่-ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ 
หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

- ผู้ช่วยผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
- ผู้บญัชาการส านกังานก าลงัพล 
- ผู้บญัชาการ ส านกังานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
- รองจเรต ารวจ ส านักงานจเรต ารวจ  ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ 
- รองผู้ บัญชาการ ส านักงานก าลังพล ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ 
- รองผู้บญัชาการ ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 
- กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บจ.หลกัทรัพย์ สินเอเชีย 
- ผู้บงัคบัการ กองบงัคบัการต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 2 

การเข้าประชุมปี 2560 - คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 
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-  บริษัททัว่ไป  2 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร
ในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

-ไมม่-ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ 
หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

- กรรมการ บจ.หลกัทรัพย์ สินเอเชีย 
- กรรมการผู้อ านวยการ บจ.หลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ 

การเข้าประชุมปี 2560 - คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12 
  
2. พลต ารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตัง้: กรรมการอิสระ 
อายุ 55 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ 
ผู้บริหาร 

-ไมม่-ี 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  3,655,614 หุ้น  
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการ
อบรม 

- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต University of 
San Francisco, USA 

- ปริญญาโท - รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD - ประกาศนียบตัร DAP รุ่นท่ี 11/2004 
- ประกาศนียบตัร ACP รุ่นท่ี 7/2005 
- ประกาศนียบตัร FND รุ่นท่ี 19/2005 
- ประกาศนียบตัร AACP รุ่นท่ี 21/2015 
- ประกาศนียบตัร CGI รุ่นท่ี 3/2015 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 17 ธันวาคม 2549 (11 ปี 14 วนั) หากได้รับเลือกเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกครัง้ จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี ้รวมเป็น
เวลา 14 ปี 14 วนั 
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ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน - ผู้ช่วยผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ 

- กรรมการอิสระ บจ.  หลักทรัพย์  เอสบีไอ ไทย 
ออนไลน์ (ลาออกเม่ือ 18 มกราคม 2561เและมีผล
บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี19 มกราคม 2561 ) 

- กรรมการ บจ.กรุงเทพธนาคม 
- กรรมการ บจ.ไทยโค โพลีอตุสาหกรรมพลาสติค 
- กรรมการ บมจ.การบินกรุงเทพ 

จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ - บริษัทจดทะเบียน   2 บริษัท 
- บริษัททัว่ไป           2 บริษัท 
- หน่วยงานราชการ   2 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร
ในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

-ไมม่-ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ 
หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

- ผู้ช่วยผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
- ผู้บญัชาการส านกังานก าลงัพล 
- ผู้บญัชาการ ส านกังานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
- รองจเรต ารวจ ส านักงานจเรต ารวจ  ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ 
- รองผู้ บัญชาการ ส านักงานก าลังพล ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ 
- รองผู้บญัชาการ ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 
- กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บจ.หลกัทรัพย์ สินเอเชีย 
- ผู้บงัคบัการ กองบงัคบัการต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 2 

การเข้าประชุมปี 2560 - คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 
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3. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร  
 
 
 
 
 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตัง้: กรรมการอิสระ 
อายุ  55 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ความสัมพัน ธ์ ส่ วนตัวระหว่ าง
กรรมการ/ ผู้บริหาร 

-ไมม่-ี 

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไมม่-ี 
คุณ วุฒิ ท า ง ก า รศึ กษ า สู ง สุ ด / 
ประวัตกิารอบรม 

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก 
IOD 

- ประกาศนียบตัร DCP รุ่นท่ี 105/2008 
- ประกาศนียบตัร ACP รุ่นท่ี 28/2009 
- ประกาศนียบตัร SFE รุ่นท่ี 13/2011 
- ประกาศนียบตัร  HRP รุ่นท่ี 4/2013 
- ประกาศนียบตัร CGI รุ่นท่ี 5/2015 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ          
 

18 มีนาคม 2551 (9 ปี 9 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าด ารงต าแหน่ง
อีกครัง้ จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี ้รวมเป็นเวลา 12 ปี 9 เดือน 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน - กรรมการ  การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

- กรรมการบริหาร ส านกังานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนบริษัทที่ ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน   1 บริษัท 
- บริษัททัว่ไป            - บริษัท 
- หน่วยงานราชการ   2 แห่ง  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ 

-ไมม่-ี 
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ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
และ/ หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

- กรรมการบริหาร ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บจ.หลกัทรัพย์ สิน
เอเชีย 

- กรรมการ  ธนาคารออมสิน 
- กรรมการ  บมจ. ผลิตไฟฟ้า 
- กรรมการ  บจ. ทรีนิตีพ้ลสั 

การเข้าประชุมปี 2560 - คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 

 

2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
รายช่ือผู้ ได้รับเสนอช่ือ ซึง่มีคณุสมบตัิเป็น

กรรมการอิสระ 
พลต ารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 
- จ านวนหุ้น 
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

 
3,655,614 
0.63 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอ่ืน/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอ านาจควบคุม/ หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ/ ผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัทฯ/ 
บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  
ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

- เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้ สอบบัญชี หรือ ท่ี
ปรึกษาทางกฎหมาย) 

- มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้
ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ เช่น ซัพพลาย
เออร์ ลูกค้า เจ้าหนี ้ลูกหนี ้หรือผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องทาง
ธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั เป็นต้น  

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
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3. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร  
 
 
 
 
 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตัง้: กรรมการอิสระ 
อายุ  55 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ความสัมพัน ธ์ ส่ วนตัวระหว่ าง
กรรมการ/ ผู้บริหาร 

-ไมม่-ี 

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไมม่-ี 
คุณ วุฒิ ท า ง ก า รศึ กษ า สู ง สุ ด / 
ประวัตกิารอบรม 

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก 
IOD 

- ประกาศนียบตัร DCP รุ่นท่ี 105/2008 
- ประกาศนียบตัร ACP รุ่นท่ี 28/2009 
- ประกาศนียบตัร SFE รุ่นท่ี 13/2011 
- ประกาศนียบตัร  HRP รุ่นท่ี 4/2013 
- ประกาศนียบตัร CGI รุ่นท่ี 5/2015 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ          
 

18 มีนาคม 2551 (9 ปี 9 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าด ารงต าแหน่ง
อีกครัง้ จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี ้รวมเป็นเวลา 12 ปี 9 เดือน 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน - กรรมการ  การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

- กรรมการบริหาร ส านกังานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนบริษัทที่ ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน   1 บริษัท 
- บริษัททัว่ไป            - บริษัท 
- หน่วยงานราชการ   2 แห่ง  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ 

-ไมม่-ี 
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ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
และ/ หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

- กรรมการบริหาร ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บจ.หลกัทรัพย์ สิน
เอเชีย 

- กรรมการ  ธนาคารออมสิน 
- กรรมการ  บมจ. ผลิตไฟฟ้า 
- กรรมการ  บจ. ทรีนิตีพ้ลสั 

การเข้าประชุมปี 2560 - คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 

 

2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
รายช่ือผู้ ได้รับเสนอช่ือ ซึง่มีคณุสมบตัิเป็น

กรรมการอิสระ 
พลต ารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 
- จ านวนหุ้น 
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

 
3,655,614 
0.63 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอ่ืน/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอ านาจควบคุม/ หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ/ ผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัทฯ/ 
บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  
ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

- เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้ สอบบัญชี หรือ ท่ี
ปรึกษาทางกฎหมาย) 

- มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้
ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ เช่น ซัพพลาย
เออร์ ลูกค้า เจ้าหนี ้ลูกหนี ้หรือผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องทาง
ธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั เป็นต้น  

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
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ลักษณะความสัมพันธ์ 
รายช่ือผู้ ได้รับเสนอช่ือ ซึง่มีคณุสมบตัิเป็น

กรรมการอิสระ 
นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 
- จ านวนหุ้น 
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอ่ืน/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอ านาจควบคุม/ หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ /  ผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัทฯ/ 
บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  
ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

- เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้ สอบบัญชี หรือ ท่ี
ปรึกษาทางกฎหมาย) 

- มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้
ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ เช่น ซัพพลาย
เออร์ ลูกค้า เจ้าหนี ้ลูกหนี ้หรือผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องทาง
ธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั เป็นต้น  

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 

 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

 3.1  ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ี
เก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

3.2  เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ี
เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

3.3  เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ  
บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เช่น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(Chief Executive Officer) ของบริษัทฯ ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้เน่ืองจากประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงตอ่การบริหาร เป็นต้น 

3.4 เป็นกรรมการท่ีไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและ
การบริหารงานของบริษัทฯ  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
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3.5 เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี 
ก่อนได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
เห็นวา่ การเคยมีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียนัน้จะไมม่ีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ี
เป็นอิสระ 

3.6 เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ   
บริษัทฯ 

3.7 เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

3.8 สามารถปฏิบัติหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

3.9 มีผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หมายรวมถงึ ผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกบับริษัทฯ จนท าให้ไม่สามารถท า
หน้าท่ีได้อย่างอิสระหรือคลอ่งตวั เช่น ซพัพลายเออร์ ลกูค้า เจ้าหนี ้ลกูหนี ้หรือผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจ
อย่างมีนยัส าคญั เป็นต้น 
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ลักษณะความสัมพันธ์ 
รายช่ือผู้ ได้รับเสนอช่ือ ซึง่มีคณุสมบตัิเป็น

กรรมการอิสระ 
นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 
- จ านวนหุ้น 
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอ่ืน/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอ านาจควบคุม/ หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ /  ผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัทฯ/ 
บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  
ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

- เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้ สอบบัญชี หรือ ท่ี
ปรึกษาทางกฎหมาย) 

- มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้
ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ เช่น ซัพพลาย
เออร์ ลูกค้า เจ้าหนี ้ลูกหนี ้หรือผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องทาง
ธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั เป็นต้น  

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 

 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

 3.1  ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ี
เก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

3.2  เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ี
เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

3.3  เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ  
บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เช่น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(Chief Executive Officer) ของบริษัทฯ ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้เน่ืองจากประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงตอ่การบริหาร เป็นต้น 

3.4 เป็นกรรมการท่ีไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและ
การบริหารงานของบริษัทฯ  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
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3.5 เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี 
ก่อนได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
เห็นวา่ การเคยมีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียนัน้จะไมม่ีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ี
เป็นอิสระ 

3.6 เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ   
บริษัทฯ 

3.7 เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

3.8 สามารถปฏิบัติหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

3.9 มีผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หมายรวมถงึ ผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกบับริษัทฯ จนท าให้ไม่สามารถท า
หน้าท่ีได้อย่างอิสระหรือคลอ่งตวั เช่น ซพัพลายเออร์ ลกูค้า เจ้าหนี ้ลกูหนี ้หรือผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจ
อย่างมีนยัส าคญั เป็นต้น 


