
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 

ในการพิจารณา สรรหากรรมการบริษัทนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ  คณะกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึง่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สงูสดุตอ่การด าเนินงานของบริษัท  ซึง่ในปี 2561 
นี ้ มีกรรมการท่ีได้รับการ พิจารณา กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  จ านวน 3 ทา่น  ซึง่บคุคล ทัง้ 3 ทา่นนี ้มี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ .ศ. 2544) และ เป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทเป็นอยา่งดี รวมทัง้มีความเช่ียวชาญในหลากหลาย
วิชาชีพสามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัท สามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการบริษัทได้อยา่งเต็มที่  จึงเห็นควรเสนอให้
ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ปี 2561 

      นายสมชัย เลขะพจน์พานิช   นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน    นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ 

เอกสารแนบล าดับที่ 3 
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ข้อมูลกรรมการท่ีครบวาระ 
และเสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

นายสมชัย เลขะพจน์พานิช 
อายุ :  58 ปี 
ต าแหน่งที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการผู้บริหาร 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 
14 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 17 มีนาคม 2547 ถึง การประชมุสามญั     
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561) 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2560 : 
7/7 ครัง้ 

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ :  
28,000,000 หุ้น (ณ วนัท่ี 30 / 12 / 2560) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : 
-ไมม่ี-

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
› ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
› ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
› Role of Chairman Program (RCP 21/2009)
› Director Accreditation Program (DAP 13/2004)

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี : 
2551 – 2552 นายกสมาคม  สมาคมผู้ผลติทอ่โลหะ

และแปรรูปเหลก็แผน่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  

-ไมม่ี-
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
2542 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 
2539 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

- ไมม่-ี

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : 
1. ไมเ่คยถกูพิพากษาวา่มีการกระท าความผิดทางอาญา
2. ไมเ่คยถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรือถกู

พิทกัษ์ทรัพย์
3. ไมเ่คยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทและ

ห้างหุ้นสว่นท่ีถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย  หรือ
ถกูพิทกัษ์ทรัพย์

เอกสารแนบล าดับที่ 4
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ข้อมูลกรรมการท่ีครบวาระและเสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน 
อายุ :  60 ปี 

ต าแหน่งที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 
11 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษายน 2550 ถึง การประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2561) 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2560 : 
6/7 ครัง้  

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ :  
300,000 หุ้น (ณ วนัท่ี 30 / 12 / 2560) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : 
-ไมม่ี-

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
› ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบณัฑิต

มหาวิทยาลยัรามค าแหง
› เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่

เนติบณัฑิตยสภา (รุ่น 33)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
› Director Accreditation Program (DAP 66/2007)

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี : 
2559 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ธนาคารพฒันา 

               วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
แหง่ประเทศไทย (SME Bank) 

2554 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท พิฆเณศทนายความ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

-ไมม่ี-
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

-ไมม่ี-
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

-ไมม่ี-

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : 
1. ไมเ่คยถกูพิพากษาวา่มีการกระท าความผิดทางอาญา
2. ไมเ่คยถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรือถกู

พิทกัษ์ทรัพย์
3. ไมเ่คยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทและ

ห้างหุ้นสว่นท่ีถกูพิพากษาให้เป็นบุ คคลล้มละลาย หรือ
ถกูพิทกัษ์ทรัพย์
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ข้อมูลกรรมการท่ีครบวาระและเสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ 
อายุ : 42 ปี 

ต าแหน่งที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 
9 ปี 10 เดือน (ตัง้แตว่นัท่ี 12 มิถนุายน  2551 ถึง การ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561) 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2560 : 
7/7 ครัง้ 

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ :  
- ไมม่ี - (ณ วนัท่ี 30 / 12 / 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : 
-ไมม่ี-

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
› ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการจดัการ

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั
› ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
› Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี : 
2549 – ปัจจบุนั ผู้บริหารฝ่ายตา่งประเทศ 

บริษัท วิคตอร่ี อินดสัเตรียล จ ากดั 
2549 – 2558 กรรมการ  

บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

-ไมม่ี-
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

-ไมม่ี-
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

-ไมม่ี-

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : 
1. ไมเ่คยถกูพิพากษาวา่มีการกระท าความผิดทางอาญา
2. ไมเ่คยถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรือถกู

พิทกัษ์ทรัพย์
3. ไมเ่คยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทและ

ห้างหุ้นสว่นท่ีถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือ
ถกูพิทกัษ์ทรัพย์

หน้า -27-
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