
 

หนา้ 17 

 

 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 
 

 ในการพิจารณา สรรหากรรมการบรษัิทฯ นัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาตามความเหน็ของ คณะกรรมการ   
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมและประโยชนส์งูสดุต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ใน
ปี 2564 นี ้มีกรรมการท่ีไดร้บัการพิจารณากลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง จาํนวน 3 ทา่น  ซึง่มีคณุสมบัติครบถว้น
ตามพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544) และเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินงานของบรษัิทฯ เป็นอย่างดี รวมทัง้มีความเช่ียวชาญในหลากหลายวิชาชีพ
สามารถที่จะช่วยพฒันาบรษัิทฯ สามารถอทิุศเวลาในการปฏิบัติหนา้ท่ีกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้ย่างเต็มท่ี จึงเหน็ควรเสนอใหด้าํรง
ตาํแหนง่กรรมการบรษัิทฯ 
 
รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ปี 2564 

1. นายสมชยั  เลขะพจนพ์านิช   กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
2. นายเกรยีงไกร รกัษก์ลุชน  กรรมการอิสระ 
3. นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน ์ กรรมการอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบล าดบัที ่2 
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ข้อมูลกรรมการทีค่รบวาระและเสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 
หากได้รับการแต่งต้ังในคร้ังนีร้วมเป็น : 17 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 17 มีนาคม 2547 ถงึการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564) 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :  

› การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ (8/8) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการบรหิารและจดัการความเส่ียง (6/6) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (1/1) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ :  76,500,000 หุน้ (ณ วนัท่ี 30 / 12 / 2563) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศกึษา :  

› ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

› ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์สาขาเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

› Role of the Chairman Program (RCP 21/2009) 

› Director Accreditation Program (DAP 13/2004) 

ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี :  
2547 – 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษิัท แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) 
2542 – 2562 กรรมการ บรษิัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จาํกดั 
2539 – 2562 กรรมการ บรษิัท มีทรพัย ์ขนส่ง จาํกดั  
2551 – 2552 นายกสมาคม สมาคมผูผ้ลิตทอ่โลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :  
กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน  -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ไอคอน โฮม จาํกดั 
   2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ตัง้หมงเส็ง โฮลดิง้ จาํกดั 
กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัทฯ   -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 

ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : 
1. ไม่เคยถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายหรือถกูพิทกัษท์รพัย ์
3. ไม่เคยเป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุในบรษิัทและหา้งหุน้ส่วนท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รพัย์ 

 
 

นายสมชัย เลขะพจนพ์านิช 
อายุ :  61 ปี 
ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

เอกสารแนบล าดบัที่ 3 
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ข้อมูลกรรมการทีค่รบวาระและเสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 
หากได้รับการแต่งต้ังในคร้ังนีร้วมเป็น : 14 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษายน 2550 ถงึการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564) 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :  

› การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ (8/8) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล (4/4) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (1/1) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ :  800,000 หุน้ (ณ วนัท่ี 30 / 12 / 2563) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศกึษา :  

› ปรญิญาตรี สาขานิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

› เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมศกึษากฏหมายแหง่เนตบิณัฑิตยสภา (รุน่ 33) 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

› 2550 Director Accreditation Program (DAP 66/2007) 

ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี :  
2561 – 2562 กรรมการอิสระและกรรมการการตรวจสอบ บรษิัท พรีเมียร ์เอ็นเตอรไ์พรซ ์จาํกดั (มหาชน) 
2560 – 2562 อนกุรรมการกฎหมาย การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) 
2559 – 2562 ผูท้รงคณุวฒุดิา้นกฎหมาย ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย (SME) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :  
กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

11 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบนั กรรมการทรพัยากรบคุคลและกาํหนดคา่ตอบแทน บรษิัท ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 

พฤศจิกายน 2562 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย (SME)  

เมษายน 2562 – ปัจจบุนั กรรมการธนาคาร และกรรมการบรหิาร  
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย (SME) 

2562 – ปัจจบุนั อนกุรรมการกฎหมาย สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 
2544 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท พิฆเณศทนายความ จาํกดั 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัทฯ   -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 
ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : 
1. ไม่เคยถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายหรือถกูพิทกัษท์รพัย ์
3. ไม่เคยเป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุในบรษิัทและหา้งหุน้ส่วนท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รพัย์ 

นายเกรียงไกร รักษกุ์ลชน 
อายุ :  63 ปี 
ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
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ข้อมูลกรรมการทีค่รบวาระและเสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 
หากได้รับการแต่งต้ังในคร้ังนีร้วมเป็น : 12 ปี 10 เดือน (ตัง้แตว่นัท่ี 12 มิถนุายน 2551 ถงึการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564) 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :  

› การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ (8/8) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ (7/7) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (4/4) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (1/1) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ :  -ไม่มี- (ณ วนัท่ี 30 / 12 / 2563) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศกึษา :  

› ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

› ปรญิญาตรี คณะบรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

› 2552 Director Accreditation Program (DAP 77/2009) 

ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี :  
2549 – ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการทั่วไป บรษิัท วิคตอรี่ อินดสัเตรียล จาํกดั 
2549 – 2558 กรรมการ บรษิัท โคลเวอร ์เอ็นเตอรไ์พรส์ จาํกดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :  
กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน   -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 
กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัทฯ   -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง- 

ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : 
1. ไม่เคยถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายหรือถกูพิทกัษท์รพัย ์
3. ไม่เคยเป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุในบรษิัทและหา้งหุน้ส่วนท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รพัย์ 

 
 

นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน ์
อายุ :  45 ปี 
ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 




