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เอกสารแนบ 4 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหากรรมการ 
 

การสรรหากรรมการนัน้ บรษิัทใหค้วามส าคญักบับคุคลที่มีความรูค้วามสามารถประสบการณ ์มีประวตัิการท างานท่ีดี และ
มีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกล  รวมทัง้มีคณุธรรมจรยิธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาให้ไดอ้ย่าง
เพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบริษัท  นอกจากนี ้ยงัได้ค  านึงถึงคณุสมบตัิที่เหมาะสม และสอดคลอ้ง
กับองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธุรกิจของบริษัทอีกดว้ย มีกระบวนการท่ีโปรง่ใส สรา้งความ
มั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท าหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) ทัง้นี ้บุคคลที่ไดร้บัการเลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการจะตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรบัฟังขอ้เสนอของผูถื้อหุน้รายย่อย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควร
ไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการใน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ได ้ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด ทัง้นีบ้รษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2563 ถึง
วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  ผลปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็น
กรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 
ทั้งนี ้บริษัทไดก้ าหนดนิยามของกรรมการอิสระเขม้กว่าขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยมีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้

1.  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75* ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัท โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ 
ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท  

3.   ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อเป็น
ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น 
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รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยร์ายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ย
การรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผล
ใหบ้ริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท 
หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท สงักัดอยู่ เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรือที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
 
หมายเหต ุ * บริษัทไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์ขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ซึ่งก าหนดไวใ้หถื้อ

 หุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 
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ประวัติบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

1. ชื่อ-นามสกุล : นายพูลศักดิ ์ตนัสทิธิพนัธ ์

 

อาย ุ : 62 ปี 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ต าแหน่ง : รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิารความเส่ียง 

  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

: 12 พฤษภาคม 2554  
(ด ารงต าแหน่งถงึเดือนธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 9 ปี 7 เดือน) 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ 

: 12 พฤษภาคม 2554  
(ด ารงต าแหน่งถงึเดือนธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 9 ปี 7 เดือน) 

การศึกษา  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  
ปรญิญาตร ีนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ      Director Accreditation Program รุน่ท่ี 50/2006 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 
Audit Committee Program รุน่ที่ 31/2010 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย 
Director Certification Program รุน่ท่ี 144/2011 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 
Anti-Corruption for Executive Program รุน่ท่ี 13/2014 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย 
Role of the Chairman Program รุน่ท่ี 35/2014 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : จ านวน 2 แห่ง 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั    

รองประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิัท ยเูนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ / กิจการอื่น : จ านวน 4 แหง่ 
ปัจจบุนั    กรรมการ บรษิัท ซี.อี.โอ. ไพรเ์วท คลบั จ ากดั   
ปัจจบุนั    กรรมการ บรษิัท ซี.อี.โอ. ไพรเวท พารค์ จ ากดั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
 

บรษิัท สรรพกิจธุรการ จ ากดั 
บรษิัท บี.บราเดอรส์ จ ากดั    
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  ประสบการณท์ างาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั    

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิัท ยเูนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน)  

ปัจจบุนั    กรรมการ บรษิัท ซี.อี.โอ. ไพรเ์วท คลบั จ ากดั   
ปัจจบุนั    กรรมการ บรษิัท ซี.อี.โอ. ไพรเวท พารค์ จ ากดั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 

บรษิัท สรรพกิจธุรการ จ ากดั 
บรษิัท บี.บราเดอรส์ จ ากดั    

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2563 :  • คณะกรรมการบรษิัท 15/15 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00)  

• คณะกรรมการตรวจสอบ 17/17 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00)  
• คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 16/16 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00)  
• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 5/5 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00)  
 

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพยข์องบริษทั              -ไม่มี- 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563:            
                              
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา :   -ไม่มี- 
 
คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท และไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญดา้นกฎหมาย บัญชี ภาษีอากร การบริหารจัดการ และการบริหารความเส่ียง ซึ่งไดผ่้านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ 

 
คณุสมบัตกิารเป็นกรรมการอสิระเกิน 9 ปี 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแลว้ เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็น
ประโยชนต์่อบรษิัท ซึ่งบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งมีกรรมการอิสระที่จบการศกึษาดา้นกฎหมาย สามารถท าหนา้ที่ในการ
ให้ความเห็นในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ 
 
คณุสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ 
คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ ว่าเป็นบุคคลที่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เก่ียวข้อง โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแลว้ 
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ลักษณะความสัมพนัธข์องผู้ไดรั้บการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 
การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้

 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บั

เงินเดือนประจ า 
 ✓  

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย)  ✓  
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินคา้/บรกิาร/การเช่า/ใหเ้ชา่

อสงัหารมิทรพัย/์การรบั/ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เป็นตน้) ซึง่เป็นผลใหบ้รษิัท
หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป โดยนบัรวม
ภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกจิ 

 ✓  

4. เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิในลกัษณะ
ที่กล่าวไวใ้นขอ้ 3. ขา้งตน้ 

 ✓  
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2. ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย ์รัศมีไพศาล 

 

อาย ุ : 59 ปี 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ต าแหน่ง 
 
 

 

: กรรมการบรษิัท 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิารความเส่ียง 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

: 12 พฤษภาคม 2554  
 (ด ารงต าแหน่งถงึเดือนธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 9 ปี 7 เดือน) 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ 

: 12 พฤษภาคม 2554  
(ด ารงต าแหน่งถงึเดือนธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 9 ปี 7 เดือน) 

การศึกษา  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ปรญิญาตร ีการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ      Director Accreditation Program รุน่ท่ี 28/2004 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 
Director Certification Program รุน่ท่ี 147/2011 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 
Role of Compensation Committee รุน่ท่ี 13/2011 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 
Monitoring Fraud Risk Management รุน่ท่ี 8/2012 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย 
Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุน่ท่ี 16/2012 สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
Monitoring of the Internal Audit Function รุน่ท่ี 13/2012 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย 
Monitoring System of Internal Control and Risk Management รุน่ท่ี 13/2012 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
Audit Committee Program รุน่ที่ 41/2012 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย 
Anti-Corruption for Executive Program รุน่ท่ี 13/2014 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย 
Role of the Chairman Program รุน่ท่ี 35/2014 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : จ านวน 1 แหง่ 
ปัจจบุนั 
  

กรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ / กิจการอื่น : จ านวน 3 แหง่ 
ปัจจบุนั      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท มีนาทรานสปอรต์ จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั    กรรมการ บรษิัท เอลเทค พาวเวอร ์จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ส านกังาน วรชัญไ์พศาล จ ากดั  

ประสบการณท์ างาน 5 ปี ย้อนหลงั 
ปัจจบุนั กรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท มีนาทรานสปอรต์ จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั    กรรมการ บรษิัท เอลเทค พาวเวอร ์จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ส านกังาน วรชัญไ์พศาล จ ากดั  

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 :  • คณะกรรมการบรษิัท 15/15 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00)  
• คณะกรรมการตรวจสอบ 17/17 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00)  
• คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 16/16 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00)  
• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 5/5 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00)  

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพยข์องบริษทั -ไม่มี-              
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563:         
 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา :           -ไม่มี- 
 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท และไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญดา้นบัญชี การเงิน ภาษีอากร การบริหารจัดการ และการบริหารความเส่ียง ซึ่งไดผ่้านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ 

 
คณุสมบัตกิารเป็นกรรมการอสิระเกิน 9 ปี 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแลว้ เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็น
ประโยชนต์่อบรษิัท ซึ่งบรษิัทมีความจ าเป็นตอ้งมีกรรมการอิสระท่ีจบการศกึษาดา้นบญัชี สามารถท าหนา้ที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ 
 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ 
คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ ว่าเป็นบุคคลที่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เก่ียวข้อง โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแลว้ 
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ลักษณะความสัมพนัธข์องผู้ไดรั้บการเสนอชื่อซ่ึงมคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 
การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้

 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บั

เงินเดือนประจ า 
 ✓  

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย)  ✓  
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินคา้/บรกิาร/การเช่า/ใหเ้ชา่

อสงัหารมิทรพัย/์การรบั/ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เป็นตน้) ซึง่เป็นผลใหบ้รษิัท
หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป โดยนบัรวม
ภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกจิ 

 ✓  

4. เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิในลกัษณะ
ที่กล่าวไวใ้นขอ้ 3. ขา้งตน้ 

 ✓  
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3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา 

 

อาย ุ : 39 ปี 
ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
ต าแหน่ง 
 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง 

           กรรมการ 

: กรรมการบรษิัท 
กรรมการบรหิาร 
12 พฤษภาคม 2554  
(ด ารงต าแหน่งถงึเดือนธันวาคม 2563 เป็นระยะ 

 :    เวลา 9 ปี 7 เดือน) 
การศึกษา :  ปรญิญาตรี Hospitality Administration, Boston University, U.S.A. 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  Director Accreditation Program รุน่ท่ี 85/2010 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 

บรษิัทไทย 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :   -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ / กิจการอื่น : จ านวน 14 แห่ง 
ปัจจบุนั    กรรมการ บรษิัทในกลุ่มบรษิัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  

จ านวน 13 แห่ง 
ปัจจบุนั    กรรมการ บรษิัท พิมานดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

ประสบการณท์ างาน 5 ปี ย้อนหลงั 
ปัจจบุนั    กรรมการ บรษิัทในกลุ่มบรษิัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)   
ปัจจบุนั    กรรมการ บรษิัท พิมานดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 :     • คณะกรรมการบรษิัท 14/15 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 93.33)  
 • คณะกรรมการบรหิาร 39/42 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 92.86)  
 

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพยข์องบริษทั   165,650,100 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 4.97     
ณ. วันที ่31 ธนัวาคม 2563:              
 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา :   -ไม่มี- 
 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท และไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญดา้นธุรกิจอสังหาริมทรพัย ์การบริหารจัดการ การตลาด และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งไดผ่้านการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ 
 


