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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

   

ช่ือ-สกุล : นายบวร วงศส์ินอุดม 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 65 ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง : กรรมการอิสระ 

สัดส่วนการถือหุ้น : • ตนเอง: ไม่มี 
• คู่สมรส: 1,500,000 หุน้ (รอ้ยละ 0.060 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 

คุณวุฒิการศึกษา : • ปรญิญาโท สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแ์ห่ง
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตร ์(วิศวกรรมเคมี) จฬุาลงกรณห์าวิทยาลยั 
• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์(วิศวกรรมเคมี) จฬุาลงกรณห์าวิทยาลยั 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ
อ่ืนๆ 

: • หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที่ 45/2562 
• หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ที่ 

28/2561 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 209/2558 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 76/2551 
• หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) วิทยาลยั

ปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ที่ 17/2547 

ประสบการณก์ารท างาน : 2562 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
 บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง 
2561 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ

กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
บรษิัท ดบับลิวพี เอ็นเนอรย์ี่ จ  ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอื่น :  7 แห่ง 
2561 – ปัจจบุนั รองประธาน – งานสถาบนัพลงังานเพื่ออตุสาหกรรม 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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2561 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ 
สถาบนัพลงังานเพื่ออตุสาหกรรม 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
บรษิัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
บรษิัท ยเูอซี แอ็ดวานซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์ 
เคมิคลัส ์จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษิัท อาเซียนโปแตชชยัภมูิ จ  ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ 
สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2555 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 
บรษิัท พีททีี ฟีนอล จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั   
2558 – 2562  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

บรษิัท ไทยบรติิช ซีเคียวรติี ้พริน้ติง้ จ  ากดั (มหาชน) 
2554 – 2562  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

สถาบนัพลาสติก กระทรวงอตุสาหกรรม 
2560 – 2561 กรรมการ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2557 – 2561 กรรมการ 

การประปานครหลวง 
2559 – 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท สธุากญัจน ์จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559 ประธานคณะกรรมการ  

สถาบนัน า้เพื่อความยั่งยืน สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

2557 – 2559 ประธาน  
คลสัเตอรปิ์โตรเคมี สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

วันทีไ่ด้รับต าแหน่งเป็น
กรรมการคร้ังแรก 

: 22 มกราคม 2559 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 4 ปีนบัวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า -ไมเ่ป็น- 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) -ไมเ่ป็น- 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไมมี่- 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา 

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 14 พฤศจิกายน - 
31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มี 
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ในการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการที่ดี จะเป็นผูพ้ิจารณาความเป็นอิสระและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อใหแ้น่ใจว่า
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ ์และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้อง และเสนอให้ 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษิัทฯ (แลว้แต่กรณี) 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการที่ดี แลว้ เห็นว่า นายบวร วงศส์ินอดุม มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัท
มหาชนจ ากัด และไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผู้ถือหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์  รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดไวเ้ทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท าใหส้ามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่และใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ จึงเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณา
เลือกตัง้นายบวร วงศส์ินอดุม กลบัเขา้เป็นกรรมการอิสระของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 

• เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ จ านวน 1 / 1 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 14 / 14 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 7 / 7 ครัง้ (1) 
หมายเหต ุ

(1) นายบวร วงศส์ินอุดม ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวสัดิ์ ที่ลาออกจากต าแหน่ง โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

   

ช่ือ-สกุล : นายชายน้อย เผื่อนโกสุม 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 69 ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง : กรรมการอิสระ 

สัดส่วนการถือหุ้น : • ตนเอง: 1,500,000 หุน้ (รอ้ยละ 0.060 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
• คู่สมรส: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา : • ปรญิญาโทการบรหิาร สถาบนับณัฑิตบรหิารธรุกิจศศินทรแ์หง่
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• Bachelor Degree in Higher Accounting California College of 
Commerce, U.S.A. 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ
อ่ืนๆ 

: • หลกัสตูร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk 
Oversight 2560 

• หลกัสตูร The Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที่ 33/2557 
• หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน่ที่ 

3/2554 
• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 63/2550 

ประสบการณก์ารท างาน : 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการที่ด ี
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง 
2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
บรษิัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)  
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การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอื่น : 2 แห่ง 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท ทรพัยท์ิพย ์จ ากดั 
2553 – ปัจจบุนั  กรรมการและกรรมการบรหิาร 

บรษิัท เนชั่นแนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั   
2560 – 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ทรพัยากรบคุคลและก าหนดคา่ตอบแทน 
บรษิัท ดีมีเตอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

2555 – 2562  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และประธาน
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
บรษิัท แผน่ดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) 

2559 – 2561  กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการ เงินทนุ
หมนุเวียน  
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

2554 – 2561 กรรมการ  
สถาบนับรหิารกองทนุพลงังาน (องคก์ารมหาชน) 
กระทรวงพลงังาน 

2552 – 2561  กรรมการ  
สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2553 – 2559 กรรมการ  
คณะกรรมการประเมินผลงานรฐัวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลงั 

วันทีไ่ด้รับต าแหน่งเป็น
กรรมการคร้ังแรก 

: 22 มกราคม 2559 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 4 ปีนบัวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
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ความสัมพันธท์างครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า -ไมเ่ป็น- 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) -ไมเ่ป็น- 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไมมี่- 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา 

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 14 พฤศจิกายน - 
31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มี 
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ในการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการที่ดี จะเป็นผูพ้ิจารณาความเป็นอิสระและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อใหแ้น่ใจว่า
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ ์และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้อง และเสนอให้ 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษิัทฯ (แลว้แต่กรณี) 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการที่ดี แลว้ เห็นว่า นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ย
บรษิัทมหาชนจ ากดั และไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมถึงมีคุณสมบตัิครบถว้นตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดไวเ้ทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท าใหส้ามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่และใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ จึงเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณา
เลือกตัง้นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ กลบัเขา้เป็นกรรมการอิสระของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 

• เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ จ  านวน  1 / 1 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 14  / 14 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 9 / 9 ครัง้  

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี จ  านวน 4 / 4 ครัง้ 
 
 
 
 



     สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

ขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ หนา้ 46 

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

   

ช่ือ-สกุล : นายพร้อมพงษ ์ชัยศรีสวัสดิสุ์ข 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 53 ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง : กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้น : • ตนเอง: 100 หุน้ (รอ้ยละ 0.000 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
• คู่สมรส: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา : • บรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
• วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ
อ่ืนๆ 

: • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 97/2555 

ประสบการณก์ารท างาน : 2563 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ
บรหิาร 

 บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 
 บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

บรษิัท ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอื่น : 5 แห่ง 
2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ 

บรษิัท สิงหา แท็งเกอร ์จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ 

บรษิัท วินชยั จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ 

บรษิัท นทลิน จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ 

TATE Offshore Co., Ltd. 
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2554 – ปัจจบุนั กรรมการ 
Nathalin Shipping Pte. Ltd. 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั   
2556 – 2562 ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายลงทนุ 

บรษิัท นทลิน จ ากดั 
2555 – 2559 กรรมการ 

TOP-NTL Pte. Ltd. 

วันทีไ่ด้รับต าแหน่งเป็น
กรรมการคร้ังแรก 

: 22 มกราคม 2559 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 4 ปีนบัวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสี่ยง และ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา 

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 14 พฤศจิกายน - 
31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มี  
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการที่ดี  เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกผูท้ี่มีความเหมาะสม
ในดา้นความรู ้ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ น าเสนอ
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการที่ดี แลว้ เห็นว่า นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัด์ิสขุ มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่า
ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมถึงมีความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาเลือกตัง้นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสขุ กลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 

• เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ จ านวน 1 / 1 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 14 / 14 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิาร จ านวน 11 / 13 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง จ านวน 7 / 7 ครัง้ 


