
 ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อพจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่  

ช่ือ-นามสกลุ:  นายสมใจนึก เองตระกูล  

   (ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง)  

ต าแหน่ง:   ประธานกรรมการบรษิทั/กรรมการอสิระ 

อายุ:    75 ปี  

คณุวฒุิทางการศึกษา :  

- ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบณัฑติ UPSALA College ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประวตักิารอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD):  

- The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 9/2549 

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่98/2555  

ประวตักิารท างาน:   

- 2547-ปจัจบุนั ประธานกรรมการบรษิทั/กรรมการอสิระ บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

- 2551-ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั พลงังานบรสุิทธิ์ จ  ากดั (มหาชน) 

- 2551-ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั เวชธานี จ ากดั (มหาชน) 

- 2551-ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั สยามพวิรรธน ์จ ากดั 

- 2543-ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั สยามพวิรรธน ์โฮลดิ้ง จ ากดั 

- 2538-ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลอืกต ัง้: ประธานกรรมการบรษิทั/กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการสรรหา:  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกจิการอืน่:  

- บรษิทัจดทะเบยีนอืน่     : จ านวน 3 แห่ง 

- บรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน    : จ านวน 2 แห่ง  

- กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ : ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการในบริษทั: 15 ปี 

การเขา้ร่วมประชมุในปี 2561:  คณะกรรมการบรษิทั จ านวน 4 คร ัง้ จากจ านวนท ัง้หมด 4 คร ัง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ:์ 

 การถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี

 การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย : ไม่ม ี

ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ: 

ระบกุารม/ีไม่ม ีส่วนไดเ้สยีในลกัษณะดงัต่อไปนี้กบั บริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปจัจบุนัหรือ

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. ไม่เป็น กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

2. ไม่เป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) 

3. ไม่ม ีความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีบัส  าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 

 

นายสมใจนึก เองตระกูล ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบรษิทัเกนิกว่า 9 ปีต่อเนื่องกนั แต่เนื่องจากความรู ้ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ความเป็น

อสิระในการใหค้วามเหน็ รวมถงึการปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นอย่างดแีละสรา้งประโยชนใ์หก้บับริษทัตลอดระยะเวลาทีด่  ารงต าแหน่ง คณะกรรมการบริษทั

พจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหแ้ต่งต ัง้นายสมใจนึก เองตระกูลเขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั/กรรมการอสิระต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
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 ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อพจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่  

ช่ือ-นามสกลุ:  นายวชิา พูลวรลกัษณ ์  

   (ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง)  

ต าแหน่ง:   ประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการ 

อายุ:    56 ปี  

คณุวฒุิทางการศึกษา :  

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ United States International University of San Diego ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD):  

Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่9/2546 

ประวตักิารท างาน:   

- 2538-ปจัจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการ บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

- 2555-ปจัจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร มลูนิธเิมเจอร ์แคร ์มลูนิธ ิ

- 2551-ปจัจบุนั กรรมการ และรองประธานกรรมการ บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

-  2546-ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั สยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

- ปจัจบุนั  กรรมการฝ่ายกจิกรรมสมาชกิ สมาคมนิสติเก่าจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลอืกต ัง้: ประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการสรรหา:  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกจิการอืน่:  

- บรษิทัจดทะเบยีนอืน่     : จ านวน 2 แห่ง 

- บรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน    : จ านวน 14 แห่ง  

- กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ : ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการในบริษทั: 24 ปี 

การเขา้ร่วมประชมุในปี 2561:  คณะกรรมการบรษิทั จ านวน 4 คร ัง้ จากจ านวนท ัง้หมด 4 คร ัง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ:์ 

 การถอืหุน้ในบรษิทั : จ านวน 265,040,100 หุน้ หรอืเท่ากบัประมาณรอ้ยละ 29.6 

  (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561) 

 การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย : ประธานกรรมการบรหิาร และคู่สมรสกรรมการบรหิาร 

ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ: 

ระบกุารม/ีไม่ม ีส่วนไดเ้สยีในลกัษณะดงัต่อไปนี้กบั บริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปจัจบุนัหรือ

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. ไม่เป็น กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

2. ไม่เป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) 

3. ไม่ม ีความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีบัส  าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 
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 ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อพจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่  

ช่ือ-นามสกลุ:  นายวชิยั พูลวรลกัษณ ์  

   (ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง)  

ต าแหน่ง:   กรรมการ 

อายุ:    57 ปี  

คณุวฒุิทางการศึกษา :  

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- โครงการเสรมิสรา้งผูจ้ดัการยุคใหม่ รุ่นที ่10 คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที ่1 

ประวตักิารอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD):  

Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่8/2544 

ประวตักิารท างาน:   

- 2548-ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

- 2556-ปจัจบุนั ประธานคณะกรรมการ กรรมการบรหิาร บรษิทั วรลกัษณ ์พรอ๊พเพอรต์ี้ จ  ากดั (มหาชน) 

- 2550-2556 ประธานกรรมการ บรษิทั อนิเตอรเ์นช ัน่แนล รเีสรชิ คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

-  อนุกรรมการก่อสรา้งอาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลอืกต ัง้: กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการสรรหา:  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกจิการอืน่:  

- บรษิทัจดทะเบยีนอืน่     : จ านวน 1 แห่ง 

- บรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน    : ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

- กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ : ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการในบริษทั: 14 ปี 

การเขา้ร่วมประชมุในปี 2561:  คณะกรรมการบรษิทั จ านวน 4 คร ัง้ จากจ านวนท ัง้หมด 4 คร ัง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ:์ 

 การถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี

 การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย : ญาตปิระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ: 

ระบกุารม/ีไม่ม ีส่วนไดเ้สยีในลกัษณะดงัต่อไปนี้กบั บริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปจัจบุนัหรือ

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. ไม่เป็น กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

2. ไม่เป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) 

3. ไม่ม ีความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีบัส  าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 

 

เอกสารแนบทา้ย 3 



ความหมายของกรรมการอสิระ 

 

            กรรมการอสิระ หมายถงึ บคุคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นและมคีวามเป็นอสิระตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนด ดงันี้  

 

1. จ านวน/องคป์ระกอบของคณะกรรมการอสิระตอ้งมไีม่นอ้ยกวา่ 1/3 ของคณะกรรมการท ัง้คณะ และตอ้งไม่ต า่กว่า 3 คน 

2. จะตอ้งถอืหุน้ไม่เกนิ 0.5% ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมดของบรษิทั นบัรวมการถอืหุน้ของผูเ้กี่ยวขอ้งดว้ย 

3. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหนา้จนถงึปจัจบุนัจะตอ้งไม่มส่ีวนในการบรหิารหรอืเป็นผูม้อี  านาจควบคุมบรษิทั  
4. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหนา้จนถงึปจัจบุนัจะตอ้งไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั 

- ผูส้อบบญัช ี: หา้มทกุกรณี 

- ผูบ้รกิารทางวชิาชพีอืน่ : มลูค่ารายการเกนิกว่า 2 ลา้นบาท / ปี  

เวน้แต ่จะมเีหตจุ าเป็น/สมควร + เกดิขึ้นอย่างไม่สม  า่เสมอและไม่ต่อเนื่อง + มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัทีเ่กนินยัส าคญั+ไดข้ออนุมตัแิละไดม้ติ

เอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการบรษิทัโดยทีบ่รษิทัตอ้งเปิดเผยความสมัพนัธด์งักลา่วในแบบ 56-1/รายงานประจ าปี/หนงัสอืนดัประชมุ 

5. จะตอ้งไม่เกี่ยวขอ้งทางสายโลหติ ทางการจดทะเบยีน หรอืเป็นตวัแทนกบั/ของผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้ใหญ่/ผูม้อี  านาจควบคุม หรือบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอ

ชื่อเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย เช่น สาม ีภรรยา บตุรบญุธรรม  เป็นตน้ 

6. จะตอ้งไม่เป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในกลุม่ 

7. เป็นกรรมการทีไ่ม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ าจากบรษิทั บรษิทัย่อย หรือผูถ้อืหุน้
รายใหญ่     

8. เป็นกรรมการทีไ่ม่มผีลประโยชนห์รอืส่วนไดเ้สยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มท ัง้ในดา้นการเงนิและการบรหิารงานใน บรษิทั บรษิทัย่อย   

9. เป็นกรรมการทีไ่ม่ใช่เป็นผูเ้กี่ยวขอ้งหรอืญาตสินิทของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่   
10. เป็นกรรมการทีไ่ม่ไดร้บัการแต่งต ัง้ขึ้นเป็นตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่   

 

เนื่องจากความเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิของกรรมการอสิระ เป็นเครื่องชี้วดัทีแ่สดงถงึการบรหิารจดัการทีด่ขีองบรษิทั ซึง่กรรมการอสิระที่บรษิทัแต่งต ัง้

ขึ้นนี้ บรษิทัจงึไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระใหม้คีวามเคร่งครดัมากกว่าทีก่  าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. และบรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ

แนวทางดงักลา่วอย่างเคร่งครดั ทีส่  าคญักรรมการอสิระสามารถปฏบิตัหินา้ที ่ และใหค้วามเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

ไดอ้ย่างอสิระ โดยไม่ค านึงถงึผลประโยชนใ์ดๆ ทีเ่กี่ยวกบัทรพัยส์นิหรอืต าแหน่งหนา้ที ่ และไม่ตกอยู่ภายใตอ้ทิธพิลของบคุคลหรอืกลุม่บุคคลใด 

รวมถงึไม่มสีถานการณใ์ด ๆ ทีจ่ะมาบบีบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเหน็ได ้

 

 


