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รายนามและประวตักิรรมการทีบ่ริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน 
ข้อมูลของกรรมการอสิระเพ่ือประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 

  

ช่ือ – สกุล รศ. พเิศษ เสตเสถียร         รศ.นพ.ก าจร ตติยกวี  
อายุ  64 ปี  65 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่า
แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  

เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่า
แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

วาระท่ีมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2564 

วาระท่ี 6 วาระท่ี 6 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่เสนอในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

วาระท่ี 5 -ไม่มี- 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
- จ านวนหุน้ 
- สัดส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 

 
 

0.042% (4,049,999 หุน้) 
0.042% (4,049,999 หุน้) 

 
 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

ความสัมพัน ธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

กรรมการทั้งสองไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งท้ังในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา ดงันี้  
- ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าตามท่ี
ก าหนดไวใ้นคุณสมบติักรรมการอิสระ
ของบริษทัฯ 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น 
ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย 

- ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมี
นยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท า
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

- ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 
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ช่ือ – สกุล นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ 
อายุ  63 ปี  66 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่า
แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  

เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่า
แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

วาระท่ีมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2564 

วาระท่ี 6 วาระท่ี 6 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่เสนอในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

วาระท่ี 5 ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
- จ านวนหุน้ 
- สัดส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 

 
 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

 
 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

ความสัมพัน ธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

กรรมการทั้ งสองไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแย้งท้ังในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 
ปีที่ผ่านมา ดงันี้  
- ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าตามท่ี
ก าหนดไวใ้นคุณสมบติักรรมการอิสระ
ของบริษทัฯ 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น 
ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย 

- ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมี
นยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท า
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

- ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 
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นิยามกรรมการอสิระ 

 กระบวนการสรรหากรรมการอสิระ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูพิ้จารณาเบ้ืองตน้ถึงบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับ

กฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีสามารถช่วยเหลือให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ   จากนั้นน าเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามล าดบั (น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั 
เฉพาะกรณีการเพ่ิมจ านวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ)   

 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
บริษทัฯ ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75* ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผูเ้ก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส  
พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ    
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บต าแหน่ง  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี
ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บต าแหน่ง  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั    ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือหุน้ส่วนของ
ผูใ้หบ้ริการวชิาชีพนั้น เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บต าแหน่ง  

* หมายเหตุ   คุณสมบติัดา้นการถือหุ้นของกรรมการอิสระ เดิมบริษทัฯ เคยก าหนดไวท่ี้ไม่เกินร้อยละ 1 และเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2555 ไดอ้นุมติัให้
แกไ้ขการถือหุน้เป็นไม่เกินร้อยละ 0.75 


