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ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

แทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม 
 
 

 

ช่ือ:  นายสุภัค ศิวะรักษ 

ตําแหนง:  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

อายุ:   63 ป 

สัญชาติ:  ไทย 

 

ที่อยู: 24/1 ซอยประชาชื่น 12 แขวงบางซื่อ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท: วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 (3 ป 2 เดือน) 

การถือหุนในบริษัท: ไมมี 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐  ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร) University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 

๐  ปริญญาโท (ความสัมพันธระหวางประเทศ) Tufts University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา  

๐  ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร และวรรณคดีภาษาอังกฤษ) Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

๐  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

๐  หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011)สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

๐  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

๐  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 42/2005) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน: 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

๐    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 

๐   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 
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กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

๐    กรรมการนโยบายการเงิน  ธนาคารแหงประเทศไทย 

๐    ประธานกรรมการ  กลุมบริษัท จารดีน แมธทีสัน 

๐    กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 

การเขาประชุมในป 2562: 
คณะกรรมการบริษัท:   เขาประชุม 5 คร้ัง จากทั้งหมด 6 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ:   เขาประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน:  เขาประชุม 5 คร้ัง จากทั้งหมด 5 คร้ัง 

ประชุมผูถือหุน:  เขาประชุม 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 

สวนไดเสียที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาวาระการประชุม:  มีสวนไดเสียในวาระการประชุมดังนี้ 

5.1 เลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีถึงกําหนดออกตามวาระ เนื่องจากเปนหนึ่งในกรรมการที่ถึงกําหนดออกตาม

วาระ และไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง 

5.2  ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท   กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งใน

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน เนื่องจากเปนกรรมการที่จะไดรับคาตอบแทน 

สวนไดเสียพิเศษ: ไมมี 

ความสัมพันธในลักษณะอ่ืนที่เกี่ยวของ 

ลักษณะความสัมพันธ รายละเอียด 

การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท / บริษัทยอย ไมเปน 

การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ 

3. มีความสัมพนัธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ   

 

 

ไมเปน 

ไมเปน 

ไมมี 
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ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
แทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม 

 
 

 

ช่ือ:  นายชนินทร อรรจนานนัท  

ตําแหนง:  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

อายุ:   56 ป 

สัญชาติ:  ไทย 

 

ที่อยู: 9/216 หมูบานปญญารามอินทรา ถนนปญญารามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท: วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (4 ป 7 เดือน) 

การถือหุนในบรษัิท: ไมมี 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรนอิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

๐  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 231/2016) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

๐ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program, (AACP 34/2019) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน: 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

๐    กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ, กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

๐ ที่ปรึกษา บริษัท มาซาน คอนซูมเมอร (ประเทศไทย) จํากัด 

๐ กรรมการ  บริษัท อินเตอรมารท (ประเทศไทย) จํากัด 

๐ กรรมการ บริษัท วานล่ี แพคกิ้ง เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

๐ กรรมการ  บริษัท แนทูรา ฮารเวสท จํากัด 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 
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ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 

 

การเขาประชุมในป 2562: 
คณะกรรมการบริษัท:   เขาประชุม 5 คร้ัง จากทั้งหมด 6 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ:   เขาประชุม 2 คร้ัง* จากทั้งหมด 2 คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน:  เขาประชุม 1 คร้ัง* จากทั้งหมด 1 คร้ัง 

ประชุมผูถือหุน:  เขาประชุม 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 

สวนไดเสียที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาวาระการประชุม:  มีสวนไดเสียในวาระท่ี 5.2 เร่ือง คา่ตอบแทนสําหรับ

กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความ

เส่ียง และกํากบัดแูลกิจการ และกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เนื่องจากเปน

กรรมการที่จะไดรับคาตอบแทน 

สวนไดเสียพิเศษ: ไมมี 

ความสัมพันธในลักษณะอ่ืนที่เกี่ยวของ 

ลักษณะความสัมพันธ รายละเอียด 

การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท / บริษัทยอย ไมเปน 

การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวมหรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ   

 

 

ไมเปน 

ไมเปน 

ไมมี 

 
หมายเหตุ : *  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  ไดมีมติอนุมัติการ

แตงต้ัง นายชนินทร อรรจนานันท เปนคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 

และ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทานใหมของบริษัทฯ 


