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เอกสารแนบลาดับที่ 3

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
ในการพิจารณา สรรหากรรมการบริ ษัทนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึง่ ได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สงู สุดต่อการดาเนินงานของบริ ษัท ซึ่งในปี 2559
นี ้ มีกรรมการที่ได้ รับการพิจารณากลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จานวน 4 ท่าน ซึ่งบุคคลทัง้ 4 ท่านนี ้ มี
คุณ สมบัติค รบถ้ ว นตามพระราชบัญญัติ บริ ษั ทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2544) และเป็ นผู้มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นอย่างดี รวมทังมี
้ ความเชี่ยวชาญในหลากหลาย
วิชาชีพสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษัท สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการบริ ษัทได้ อย่างเต็มที่ จึงเห็นควรเสนอให้
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท ปี 2560

ดร.วิชาญ อร่ามวารี กลุ

นางอุดมวรา เดชส่งจรัส

นางสาวอิศรา ดิสรเตติวฒ
ั น์

นางสาววิริยา อัมพรนภากุล

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

ข้ อมูลกรรมการที่ครบวาระ
และเสนอกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง

เอกสารแนบลาดับที่ 4

ดร.วิชาญ อร่ ามวารีกุล
อายุ : 68 ปี
ตาแหน่ งที่เสนอแต่ งตัง้ : กรรมการอิสระ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ :
3 ปี (ตังแต่
้ วนั ที่ 24 เมษายน 2557 ถึง การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี :
2553 – ปั จจุบนั ประธานที่ปรึกษากรรมการ บริ ษัท ไดก้ า
(ไทย) จากัด

จานวนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 :
7/7 ครัง้

การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่น :
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
2555 – ปั จจุบนั กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
- ไม่ม-ี

สัดส่ วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ :
- ไม่มี - (ณ วันที่ 30 / 12 / 2559)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร :
-ไม่มีคุณวุฒทิ างการศึกษา :
› ปริ ญญาเอก สาขาบริ หารธุรกิจ
California Coast University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
› ปริ ญ ญาโท สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะพาณิ ช ยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
› ปริ ญ ญาตรี สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ (การจัด การทั่ว ไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) :
› Role of Compensation Committee (RCC 19/2014)
› The Director Diploma Award
(Director Diploma Examination No.37/2013)
› Director Certification Program (DCP 107/2013)

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทาความผิดทางอาญา
2. ไม่ เ คยถูก พิ พ ากษาให้ เป็ นบุ ค คลล้ ม ละลายหรื อ ถู ก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทและ
ห้ างหุ้นส่วนที่ถกู พิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อ
ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์
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ข้ อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง

นางอุดมวรา เดชส่ งจรัส
อายุ : 61 ปี
ตาแหน่ งที่เสนอแต่ งตัง้ : กรรมการอิสระ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ :
9 เดื อ น (ตัง้ แต่ วัน ที่ 7 กรกฎาคม 2559 ถึ ง การประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560)
จานวนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 :
3/3 ครัง้ (เข้ าเป็ นกรรมการวันที่ 7 กรกฎาคม 2559)
สัดส่ วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ :
- ไม่มี - (ณ วันที่ 30 / 12 / 2559)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร :
-ไม่มีคุณวุฒทิ างการศึกษา :
› ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
› ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) :
› Director Accreditation Program (DAP 133/2017)
ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี :
2554 – 2558 กรรมการ บริ ษัท สานักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จากัด
2554 – 2558 กรรมการ บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด
2552 – 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบตั ิการงานบริ การ
ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
2552 – 2554 กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่น :
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษัท นภัสรี ย์ เดอร์ แมจิก จากัด
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
-ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทาความผิดทางอาญา
2. ไม่ เ คยถูก พิ พ ากษาให้ เป็ นบุ ค คลล้ ม ละลายหรื อ ถู ก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทและ
ห้ างหุ้นส่วนที่ถกู พิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อ
ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์
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ข้ อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง

นางสาวอิศรา ดิสรเตติวัฒน์
อายุ : 53 ปี
ตาแหน่ งที่เสนอแต่ งตัง้ : กรรมการอิสระ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ :
3 เดื อ น (ตัง้ แต่ วัน ที่ 18 มกราคม 2560 ถึ ง การประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560)
จานวนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 :
เข้ าเป็ นกรรมการวันที่ 18 มกราคม 2560
สัดส่ วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ :
- ไม่มี - (ณ วันที่ 18 / 1 / 2560)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร :
-ไม่มีคุณวุฒทิ างการศึกษา :
› ปริ ญ ญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
(Management Information System)
มหาวิทยาลัย Ball State ประเทศสหรัฐอเมริ กา
› ปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) :
› Director Certification Program (DCP 114/2009)
› Financial Statements for Director (FSD 4/2009)
ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี :
2554 – 2558 ที่ปรึกษา บริ ษัท สามารถคอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
2554 – 2558 ที่ปรึกษา ธนาคารออมสิน
2554 – 2558 ที่ปรึกษา การประปาส่วนภูมิภาค
2554 – 2558 ที่ปรึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่น :
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จากัด
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
-ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทาความผิดทางอาญา
2. ไม่ เ คยถูก พิ พ ากษาให้ เป็ นบุ ค คลล้ ม ละลายหรื อ ถู ก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทและ
ห้ างหุ้นส่วนที่ถกู พิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อ
ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์
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ข้ อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง

นางสาววิริยา อัมพรนภากุล
อายุ : 55 ปี
ตาแหน่ งที่เสนอแต่ งตัง้ : กรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ :
13 ปี 1 เดือน (ตังแต่
้ วนั ที่ 17 มีนาคม 2547 ถึง การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560)
จานวนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 :
7/7 ครัง้
สัดส่ วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ :
- ไม่มี - (ณ วันที่ 30 / 12 / 2559)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร :
-ไม่มีคุณวุฒทิ างการศึกษา :
› ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
› ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) :
› Director Accreditation Program (DAP 13/2004)
› Director Certification Program (DCP 48/2004)
ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี :
2547 – 2551 ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน
บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่น :
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- ไม่ม-ี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2549 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท มีทรัพย์ขนส่ง จากัด
(บริ ษัทย่อย)
2542 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษั ท ทาโมเสะ เทรดดิ ง้ จ ากัด
(บริ ษัทย่อย)
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
- ไม่ม-ี
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง:
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทาความผิดทางอาญา
2. ไม่ เ คยถูก พิ พ ากษาให้ เป็ นบุ ค คลล้ ม ละลายหรื อ ถู ก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
4. ไม่เคยเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทและ
ห้ างหุ้นส่วนที่ถกู พิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อ
ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์

