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ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2553 
 
ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
ชื่อ-สกุล      นายสุวทิย์  จนิดาสงวน 
ประเภทกรรมการ     กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
ต าแหน่งปัจจบุนั  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
อาย ุ      55 ปี 
สญัชาต ิ      ไทย 
คณุวฒิุการศกึษาสงูสดุ    วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การผ่านหลกัสตูรอบรมของ     The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549) 
      Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) 

Audit Committee Program (ACP4/2548)  
Directors Certification Program (DCP44/2547) 
Directors Accreditation Program (DAP14/2547) 

การถือหุ้นในบริษัทฯ     0.07% (500,000 หุ้น)    
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ    6 ปี 6 เดอืน 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่น   ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
       บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบวิชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 ต าแหน่งในกิจการอื่น    ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
บริษัท อินเตอร์เน็ท โซลชูัน่ แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จ ากดั 
ประธานกรรมการ 
บริษัท วนั ท ูออล จ ากดั 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
บริษัท ธนบรีุประกอบรถยนต์ จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัเกี่ยวเน่ือง   - ไม่มี – 
กบัธุรกิจของบริษัทฯท่ีอาจท าให้เกดิความ 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ประสบการณ์  2546 – 2550 กรรมการตรวจสอบ  
   บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ประวตัิการท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา  - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชมุ  
(ในรอบปี 2552) 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  6/6  ครัง้  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และสรรหา 1/1 ครัง้  

คณุสมบตัิต้องห้าม  - ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกบั
ทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

- ไม่มีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา  
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ชื่อ-สกุล      นายสทิธิชยั  ชัยเกรียงไกร 
ประเภทกรรมการ     กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร  
อาย ุ 55  ปี 
สญัชาต ิ  ไทย 
 คณุวฒิุการศกึษาสงูสดุ  Mini MBA  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การผ่านหลกัสตูรอบรมของ     Directors Certification Program (DCP26/2546) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  DCP Refresher Course   
การถือหุ้นในบริษัทฯ     0%  (-0- หุ้น) 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ    2 ปี  8  เดอืน 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่น ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร 

บริษัท อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 
      บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
      บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 ปัจจบุนั   กรรมการ / กรรมการผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ 
      บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการอื่น ปัจจบุนั กรรมการ 
   บริษัท อเดลฟอส จ ากดั 
      บริษัท อีสเทิร์นอินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั   
ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัเกี่ยวเน่ือง   - ไม่มี – 
กบัธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีอาจท าให้เกิดความ 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ประสบการณ์ 2540 – 2547 กรรมการ / กรรมการรองผู้จดัการ 
      บริษัท เบยีร์ไทย (1991) จ ากดั (มหาชน) 
ประวตัิการท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา  - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชมุ  
(ในรอบปี 2552) 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  6/6  ครัง้  
 -   เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 13/13  ครัง้ 

คณุสมบตัิต้องห้าม  - ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกบั
ทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

- ไม่มีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา  

 

 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล      นายธนพล  ศิริธนชยั 
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ประเภทกรรมการ     กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ต าแหน่งปัจจบุนั     กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ 
อาย ุ      43  ปี 
สญัชาต ิ      ไทย 
คณุวฒิุการศกึษาสงูสดุ    ปริญญาโท บริหารธรุกิจ  

University of Texas at Austin, ประเทศสหรัฐเมริกา   
การผ่านหลกัสตูรอบรมของ     Directors Certification Program (DCP39/2547) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  Directors Accreditation Program (DAP10/2547) 
การถือหุ้นในบริษัทฯ     0.00% (-0- หุ้น) 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ    6 ปี 10 เดอืน 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่น    - ไม่มี - 
ต าแหน่งในกิจการอื่น ปัจจบุนั กรรมการ  
      บริษัท เลิศรัฐการ จ ากดั 
      บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จ ากดั 
      บริษัท ปริญเวนเจอร์ จ ากดั 

     กองทนุรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี ้
      บริษัท เอส.ย.ูเอ็น. แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
      บริษัท แกรนด์ ยนิูตี ้ดิเวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั 
  บริษัท แกรนด์ ย ูลิฟวิ่ง จ ากดั 

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติง้ จ ากดั 
      บริษัท ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
      บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซสิเต็ม จ ากดั 
      บริษัท ไทย – ไลซาท จ ากดั 
ประสบการณ์  2546 – 2549  กรรมการ 
   บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ ากดั 
 2544 – 2546 ผู้อ านวยการอาวุโส 
   ธนาคารเอเชยี จ ากดั (มหาชน)  
   2541 – 2544 กรรมการบริหาร / ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
   บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน)    
ประวตัิการท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา  - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชมุ  
(ในรอบปี 2552) 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  6/6  ครัง้ 
 -    เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 13/13  ครัง้ 

คณุสมบตัิต้องห้าม  - ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกบั
ทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

- ไม่มีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา  

 
 
  นิยามกรรมการอิสระ 
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กรรมการอิสระ หมายถงึ กรรมการท่ีมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงันี ้
 
1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง ทัง้นี ้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  
 
2 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาซึง่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  
 
3 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน ในลกัษณะท่ีเป็นบดิามารดา คู่สมรส พี่น้อง บตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร กบั

ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย 

 
4 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็น

การขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร 
ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

 
5 ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่  

 
6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ

ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  ทัง้นี ้ในกรณี
ท่ีผู้ ให้บริการ ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 

 
7 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกบัผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ 
 
8        ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบั การด าเนินงานของบริษัทฯ  
 
ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ  1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือ นิติบคุคลท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้ 


