
 

 

 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 
 

 ในการพิจารณา สรรหากรรมการบริษัทฯนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯไดพ้ิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการ   
สรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึง่ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชนส์งูสดุตอ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ ซึง่ใน
ปี 2563 นี ้มีกรรมการท่ีไดร้บัการพิจารณากลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ จ านวน 3 ทา่น  ซึง่มีคณุสมบตัิครบถว้น
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) และเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯเป็นอย่างดี รวมทัง้มีความเช่ียวชาญในหลากหลายวิชาชีพ
สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทฯ สามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการบรษัิทฯไดอ้ย่างเต็มที่ จึงเห็นควรเสนอใหด้ ารง
ต าแหนง่กรรมการบรษัิท 
 
รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ปี 2563 

1. ดร.วิชาญ อรา่มวารกีลุ  กรรมการอิสระ 
2. นางอดุมวรา เดชสง่จรสั  กรรมการอิสระ 
3. นางสาววิรยิา อมัพรนภากลุ กรรมการบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบล าดบัที ่4 



 

 

 

ข้อมูลกรรมการทีค่รบวาระและเสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 

 

 
หากได้รับการแต่งตั้งในคร้ังนี้รวมเป็น : 5 ปี 11 เดือน 

(ตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2557 ถึง 
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :  

› การประชมุคณะกรรมการบรษัิท (8/8) ครัง้  
 คิดเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ (6/6) ครัง้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (2/2) ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ :  - ไมม่ี- (ณ วนัท่ี 06 / 03 / 2563) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไมม่ี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา :  

› ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธุรกิจ 
California Coast University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

› ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

› ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่ วไป) 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

› Advance Audit Committee Program (AACP 34/2019) 

› Board that Make Difference (BMD 6/2018) 

› Role of Compensation Committee (RCC 19/2014) 

› The Director Diploma Award (Director Diploma 
Examination No.37/2013) 

› Director Certification Program (DCP 107/2013) 

ประสบการณท์ างานยอ้นหลัง 5 ปี :  
2553 – ปัจจบุนั ประธานท่ีปรกึษากรรมการ 

บรษัิท ไดกา้ (ไทย) จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ :  
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิาร 
ความเสีย่ง และ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
บรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน -ไมม่ี-  
กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่
บรษัิท   -ไมม่ี- 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลัง : 
1. ไมเ่คยถกูพิพากษาวา่มีการกระท าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก

พิทกัษ์ทรพัย ์
3. ไมเ่คยเป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุในบรษัิทและ

หา้งหุน้สว่นท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือ
ถกูพิทกัษ์ทรพัย ์
 
 
 

 

 

เอกสารแนบล าดบัที่ 5 

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 
อายุ :  71 ปี 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  



 

 

 
ข้อมูลกรรมการทีค่รบวาระและเสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 
 
 
 
 
 
หากได้รับการแต่งตั้งในคร้ังนี้รวมเป็น : 3 ปี 9 เดือน 

(ตัง้แตว่นัท่ี 7 กรกฎาคม 2559 ถึง 
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :  
› การประชมุคณะกรรมการบรษัิท (8/8) ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ (5/6) ครัง้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 83.35 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (2/2) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

สัดส่วนการถอืหุน้รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ :     - ไมม่ี - (ณ วนัท่ี 06 / 03 / 2563) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :   -ไมม่ี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา  
› ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
› ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
› Director Accreditation Program (DAP 133/2017)  
 
 
 
 

ประสบการณท์ างานยอ้นหลัง 5 ปี 
2554 – 2558 กรรมการ บรษัิท ส านกัหกับญัชี 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
2554 – 2558 กรรมการ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั 
2552 - 2558  ผูช้่วยผูจ้ดัการกลุม่งานปฏิบตัิการงาน

บรกิารซือ้ขายหลกัทรพัย ์
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2552 - 2554  กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท  
ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ 
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน -ไมม่ี- 
กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน  
2559 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท นภสัรยี ์เดอรแ์มจิก จ ากดั 
กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่
บรษัิท -ไมม่ี- 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลัง :  
1. ไมเ่คยถกูพิพากษาวา่มีการกระท าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก

พิทกัษ์ทรพัย ์
3. ไมเ่คยเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุในบรษัิทและ

หา้งหุน้สว่นท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรอืถกู
พิทกัษ์ทรพัย ์

 

 

 

นางอุดมวรา เดชส่งจรัส 
อายุ :  63 ปี 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  



 

 

 

ข้อมูลกรรมการทีค่รบวาระและเสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 

 

 
หากได้รับการแต่งตั้งในคร้ังนี้รวมเป็น : 11 ปี 4 เดือน 

(ตัง้แตว่นัท่ี 20 มกราคม 2552 ถึง 
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :  
› การประชมุคณะกรรมการบรษัิท (8/8) ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล (5/5) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 
(12/12) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (2/2) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

สัดส่วนการถอืหุน้รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ :     - ไมม่ี - (ณ วนัท่ี 06 / 03 / 2563) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :   -ไมม่ี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา  
› ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

› ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
› Director Accreditation Program (DAP 13/2004) 

› Director Certification Program (DCP 48/2004)  
 
 
 
 
 
 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปี 
2547 – ปัจจบุนั   ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงิน 

บรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ 
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน :  -ไมม่ี- 
กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน :  
2549 – 2562 กรรมการ บรษัิท มีทรพัย ์ขนสง่ จ ากดั 

(บรษัิทยอ่ย) 
2542 – 2562 กรรมการ บรษัิท ทาโมเสะ เทรดดิง้ 

จ ากดั (บรษัิทยอ่ย) 
กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่
บรษัิทฯ :        - ไมม่ี- 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลัง 
1. ไมเ่คยถกูพิพากษาวา่มีการกระท าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก

พิทกัษ์ทรพัย ์
3. ไม่เคยเป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุมในบริษัทและ

หา้งหุน้สว่นท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืถกู
พิทกัษ์ทรพัย ์

นางสาววิริยา อัมพรนภากุล 
อายุ :  58 ปี 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการบรหิาร  




