
 

 

 

พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ประวตัิของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งอกีคร้ัง 
 
 

รศ.สุทศัน์ รัตนเกือ้กงัวาน   อายุ 67 ปี 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
วนัทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ    : 27 เมษายน 2553 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา   

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต  (บริหารอุตสาหกรรม) 

License es Sciences Economiques  (Gestion Industrielle) Universite’ de Toulouse I, 

France 

 Maitrise es Sciences Economiques (Gestion Industrielle) Universite’ de Toulouse I, 

France 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

 ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 - ไม่มี – 
การด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน่ 

 รองศาสตราจารย ์ระดบั 9 

 รองศาสตราจารย ์สาขาวชิาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ในอดตี 

 กรรมการศูนยฝึ์กอบรม ฝ่ายการศึกษาต่อเน่ือง 

 หวัหนา้หน่วยงานปฏิบติังานวจิยั การบริหารอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

 ประธานคณะท างานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยก๊ีาซชีวภาพเพ่ือจดัการของเสีย เศษอาหารจากโรงแรม และสถาน

ประกอบการต่าง ๆ 

ประวตักิารฝึกอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) / 2555 

สัดส่วนการถอืครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561                                                            

- ไม่มี – 

เอกสารประกอบการพจิารณา 



 

 

 

ประวตัิของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งอกีคร้ัง 
 

พนัต ารวจเอกสุวทิย์ ตนัโสด   อายุ 71 ปี 
กรรมการ 
วนัทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ   : 24 พฤศจิกายน 2554 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   
คู่สมรสท่ีมิไดจ้ดทะเบียนสมรส แต่เป็นท่ีเปิดเผยต่อสงัคมของ ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ ์
คุณวุฒิการศึกษา   

 นิติศาสตร์บณัฑิตย ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

 ปี 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี –  

การด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน่ 
 - ไม่มี – 
ประสบการณ์ในอดตี  

 ปี 2549  เกษียณอายรุาชการ 

 ปี 2545  (พ.ต.อ.)ผกก. ฝ่าย 4 ตม.4 ด่านตรวจคนเขา้เมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพ 

 ปี 2541  (พ.ต.ท.)รอง ผกก.ชุดตรวจงาน อก.ส่วนราชการ 4 จเรต ารวจ 

 ปี 2538  (พ.ต.ท.)รอง.ผกก.ฝ่ายอ านวยการส านกังานก าลงัพลกรมต ารวจ 

 ปี 2536  (พ.ต.ท.)สว.ผ.ลอ้เล่ือน (ใบพกพาอาวธุปืน) กก.1 กองทะเบียนกรมต ารวจ 

 ปี 2533   (พ.ต.ต.)สว. การเงินและพสัดุ กองทะเบียนกรมต ารวจ 

 ปี 2526   (ร.ต.อ.)รอง สว. ผ.แผนอาชญากรรม กองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง 

 ปี 2523  (ร.ต.ท.)รอง สว.ผ.1 กองก ากบัการ 7 กองบงัคบัการต ารวจสนัติบาล 

 ปี 2521  (รตต.)รอง สว.ผ. ศึกษาอบรมและเผยแพร่ กก.สช.บก.อก.บช.ก2 นครราชสีมา 

ประวตักิารฝึกอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) / 2556 
 

สัดส่วนการถอืครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

- ไม่มี – 

 

--------------------------------------------------------------- 



 

 

 

ประวตัิของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งอกีคร้ัง 
 

นายวรีะพล อรรถบูรณ์วงศ์   อายุ 65 ปี 
กรรมการ 
วนัทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ   : 14 พฤษภาคม 2556 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  
พี่นอ้งของ ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ ์
คุณวุฒิการศึกษา   

 บริหารธุรกิจ Fort Lauderdale College, Florida, USA 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

 ปี 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 ปี 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อรรถบูรณ์ จ ากดั 

 ปี 2531 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายต่างประเทศ บริษทั อรรถบูรณ์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน่ 
 - ไม่มี – 
ประสบการณ์ในอดตี 
 - ไม่มี - 
ประวตักิารฝึกอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) / 2556 
 

สัดส่วนการถอืครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 จ านวน 959,821.00 หุน้ หรือร้อยละ 0.092 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 
 
นางภวญัญา กฤตชาต ิ   อายุ   71  ปี 
กรรมการอสิระ 
วนัทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ   : 26 เมษายน 2562 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา   

 บญัชีบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวทิยาลยั บลัติมอร์ รัฐแมรีแลนด ์
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

 ปี 2557 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งในบริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

 ปี 2557 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทับริหารสินทรัพย ์ธนภทัร จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน่ 

- ไม่มี    - 
ประสบการณ์ในอดตี 

 ปี 2537 – 2540  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ไทยเมก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
 ปี 2541 – 2543  ท่ีปรึกษา บริษทั ที แอล แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (กลุ่มไทยประกนัชีวติ) 
 ปี 2544 – 2549  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ จ ากดั 
 ปี 2550 – 2551  ท่ีปรึกษา บริษทั ที แอล แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (กลุ่มไทยประกนัชีวติ) 
 ปี 2551 – 2561  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 

ประวตักิารฝึกอบรม 

 ปี 2520 อบรมโครงการสินเช่ืออุตสาหกรรม โดย ธนาคารลองเทอมเครดิต ออฟเจแปน โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program 49/2005  

สัดส่วนการถอืครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561   

-  ไม่ม ี       - 

 

--------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 

บริษทัไดก้ าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ตามขอ้ก าหนดขั้นตน้ของก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บ
การแต่งตั้ง ทั้งน้ี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ
นั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัหรือบริษทั
ยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินกวา่ร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
10. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษทัย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจด

ทะเบียน 
 


