
เอกสารแนบ � 

 

42 

ประกอบการพิจารณาวาระที� � : พจิารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี  ��! 
 
ประวัติกรรมการที�เสนอชื�อให้ได้รับการเลอืกตั �งแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
ชื�อ-สกลุ      นายนรรัตน์  ลิ�มนรรัตน์ 
ประเภทกรรมการ     กรรมการที�เป็นอิสระ 
ตําแหน่งปัจจบุนั  ประธานกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภบิาล / กรรมการอสิระ / 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
อาย ุ      !" ปี 
สญัชาต ิ      ไทย 
คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
      มหาวิทยาลยัคอร์แนล, นิวยอร์ค, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การผ่านหลกัสตูรอบรมของ     Directors Certification Program (DCP initial) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  Finance for Non-Finance Director (FND-N!"O) 
การถือหุ้นในบริษทัฯ     S%  (-S- หุ้น) 
จํานวนปีที�เป็นกรรมการ    O ปี � เดือน 
ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น    กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
      บริษทั เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลชูั�น จํากดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกิจการที�ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีน   กรรมการ / ประธานอํานวยการ 
      บริษทั เอเซียแอสเซทแมเนจเม้นท์ จํากดั 

ที�ปรึกษา 
      ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  
      อนกุรรมการสรรหาและพฒันาบริษทัจดทะเบียน 
      ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
      กรรมการ 
      บริษทั น.รัตนาลยั จํากดั  
ตําแหน่งในกิจการที�แข่งขนัเกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของ  -  ไม่ม ี - 
บริษทัฯที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ประสบการณ์      -  ไม่มี  - 
ประวตักิารทําผิดทางกฎหมายในระยะ ZS ปีที�ผา่นมา  -  ไม่ม ี - 
การเข้าร่วมประชมุ (ในรอบปี N!!!) 
 

 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท [/[  ครั ]ง  
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  O/O ครั ]ง 
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา Z/Z ครั ]ง  
-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล N/N ครั ]ง 

คณุสมบติัต้องห้าม  - ไม่มีประวตัิการกระทําความผดิอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้ 
กระทําโดยทจุริต 

- ไม่มีประวตัิการทํารายการที�อาจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั     
บริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา  
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ประวัติกรรมการที�เสนอชื�อให้ได้รับการเลอืกตั �งแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
ชื�อ-สกลุ      นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร 

ประเภทกรรมการ     กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร  

อาย ุ ![  ปี 

คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ  Mini MBA  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวตักิารอบรมหลกัสูตรของ    Directors Certification Program (DCP26/2546) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  DCP Refresher Course (2/2548)  

การถือหุ้นในบริษทัฯ     S%  (-S- หุ้น) 

จํานวนปีที�เป็นกรรมการ    ! ปี  [  เดือน 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร 

   บริษทั เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

 บริษทั อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

      บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

บริษทั เบอร์ลี� ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ] ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจบุนั   กรรมการ / กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 

   บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

 ปัจจบุนั   กรรมการ 

   บริษทั อเดลฟอส จํากดั 

       บริษทั อีสเทิร์น ซีบอร์ด อนิดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากดั 

 บริษทั ไทย เบเวอร์เรจ แคน จํากดั   

ตําแหน่งในกิจการที�แข่งขนัเกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของ  - ไมมี่ – 
บริษทัฯที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ประวตักิารทําผิดทางกฎหมายในระยะ ZS ปีที�ผา่นมา  - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชมุ (ในรอบปี N!!!) 
 

 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  [/[  ครั ]ง  
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ZS/ZS ครั ]ง   

คณุสมบติัต้องห้าม  - ไม่มีประวตัิการกระทําความผดิอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้ 
กระทําโดยทจุริต 

- ไม่มีประวตัิการทํารายการที�อาจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั     
บริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา  
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ประวัติกรรมการที�เสนอชื�อให้ได้รับการเลอืกตั �งแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
ชื�อ-สกลุ      นายธนพล  ศริิธนชัย 
ประเภทกรรมการ     กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
ตําแหน่งปัจจบุนั     กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
อาย ุ      "!  ปี 
คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

University of Texas at Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา   
ประวตักิารอบรมหลกัสูตรของ    Directors Certification Program (DCP39/2547) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  Directors Accreditation Program (DAP10/2547) 

Audit Committee Program (ACP 39/2555) 
การถือหุ้นในบริษทัฯ     S% (-S- หุ้น) 
จํานวนปีที�เป็นกรรมการ    u ปี ZS เดือน 
ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น    กรรมการ 

บริษทัเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จํากดั (มหาชน) 
 ประธานอาํนวยการ 
 บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ] ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจบุนั กรรมการ  
      บริษทั เลิศรัฐการ จํากดั   
      บริษทั เอสโก้ เวนเจอร์ จํากดั 
      กองทนุรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี ] 
      บริษทั แกรนด์ ยนิูตี ] ดิเวลล็อปเมนท์ จํากดั 
  บริษทั แกรนด์ ย ูลิฟวิ�ง จํากดั 

บริษทั ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติ ]ง จํากดั 
      บริษทั ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จํากดั 
      บริษทั ฟอร์เวิร์ด ซสิเตม็ จํากดั 
      บริษทั ไทย – ไลซาท จํากดั 
ตําแหน่งในกิจการที�แข่งขนัเกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของ  - ไม่มี - 

บริษทัฯ ที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ประวตักิารทําผิดทางกฎหมายในระยะ ZS ปีที�ผา่นมา  - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชมุ (ในรอบปี N!!!) 
 

 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  [/[  ครั ]ง  
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร u/ZS ครั ]ง   

คณุสมบติัต้องห้าม  - ไม่มีประวตัิการกระทําความผดิอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้ 
กระทําโดยทจุริต 

- ไม่มีประวตัิการทํารายการที�อาจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั     
บริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา  
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  นิยามกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที�มีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงันี ] 

Z ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ Z ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสียงทั ]งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ทั ]งนี ] 

นบัรวมหุ้นที�ถือโดยผู้ เกี�ยวข้องด้วย ได้แก่ คูส่มรส บตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  

N ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน หรือที�ปรึกษาซึ�งได้รับเงินเดอืนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า N ปี 

3 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีน ในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คูส่มรส พี�น้อง บตุร รวมทั ]งคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที�จะได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้บริหาร หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4 ไม่ มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือผู้ มี อํานาจควบคุมของ 

บริษัทฯ  ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั ]งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นที�มีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ที�มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า N ปี  
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติ เพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

รายการเกี�ยวกับสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ ]าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนี ]สิ ]น รวมถึงพฤติการณ์อื�นทํานองเดยีวกนั ซึ�งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือสญัญามีภาระหนี ]ที�ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั ]งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือ ตั ]งแต่ 20 ล้านบาทขึ ]น ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า ทั ]งนี ]การคํานวณภาระหนี ]ดงักล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคาํนวณมลูคา่ของรายการที�เกี�ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน โดย
อนโุลม และให้นบัรวมภาระหนี ]ที�เกิดขึ ]น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดยีวกนั 

! ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มี
นัย ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี   

y. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้าน
บาทตอ่ปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั ]นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี   

O ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแตง่ตั ]งขึ ]นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัท ฯ 
8.      ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนยัในห้างหุ้นส่วน 

หรือเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดอืนประจําหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสยีง
ทั ]งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

u.      ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบั การดาํเนินงานของบริษัทฯ  

ภายหลงัได้รับการแตง่ตั ]งให้เป็นกรรมการอิสระที�มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ  Z ถงึ u แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจ

ในการดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดยีวกนั หรือ นิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบของ

องค์คณะได้ (collective decision) ได้ 

ในการพิจารณาคณุสมบตักิรรมการอิสระสาํหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลงัให้ถือปฏิบตัหิลกัเกณฑ์ข้างต้น เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากสาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 


