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 เอกสารแนบที� 3 

ประกอบการพจิารณาในวาระที� 6: พจิารณาเลอืกต ั)งกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหนง่  

รายละเอยีดของกรรมการที�ออกตามวาระ 
เพื�อเลอืกต ั)งกลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ 

 
1.  นายกฤษณ ์พนัธร์ตันมาลาตําแหน่งปัจจุบนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 
อาย ุ   45 ปี 

สัญชาต ิ   ไทย 

การศกึษา   -CFA Institute Chartered Financial Analyst, USA 
   -ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ (การเงนิ) มหาวทิยาลัยฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา 
   -ปรญิญาโท (ไฟฟ้าสื(อสาร) อมิพเีรยีลคลอเลจ มหาวทิยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

นักเรยีนทนุรัฐบาลอังกฤษ 
-ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

การอบรม   Advanced Audit Committee Program No. 27/2009  
Director Certification Program No. 86/2007 
MFM 1/2009, MFR 9/2009, MIA 6/2009, MIR 7/2009 
สถาบันสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย 

ตําแหน่งที(ขอแตง่ตั 'ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

วันรับตําแหน่ง  20 เมษายน 2554(ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 3 ปี)  

สัดสว่นการถอืหุน้  - ไมม่ ี- 
 
ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที(ผา่นมา 
2554 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษัิท กรุป๊ลสี จํากัด (มหาชน) 
2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ   บรษัิท บรรจุภัณฑเ์พื(อสิ(งแวดลอ้ม จํากัด (มหาชน)  
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ   บรษัิทผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) 
2551 - ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษัิทควอลติี'เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
2549 - 2556 กรรมการ   บรษัิทสหไทยสตลีไพพ ์จํากัด (มหาชน) 
2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ   บรษัิทรอยัลปอรซ์เลน จํากัด (มหาชน) 
2549 - ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษัิทสหโมเสคอตุสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
2548 - ปัจจุบัน  ผูอํ้านวยการ  บรษัิท ไทยพรอสเพอรติี'แอ็ดไวซอรี( จํากัด 
 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอื(น 

บรษัิทจดทะเบยีนฯ จํานวน 3 แหง่ 
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ   บรษัิทผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) 
2551 - ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษัิทควอลติี'เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 
2549 - ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษัิทสหโมเสคอตุสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
 
ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีนฯ จํานวน 3 แหง่ 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บรษัิท บรรจุภัณฑเ์พื(อสิ(งแวดลอ้ม จํากัด (มหาชน) 
2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ   บรษัิทรอยัลปอรซ์เลน จํากัด (มหาชน) 
2548 - ปัจจุบัน  ผูอํ้านวยการ  บรษัิท ไทยพรอสเพอรติี'แอ็ดไวซอรี( จํากัด 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิาร ในองคก์รอื(นขา้งตน้ ไมม่คีวามขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท /บรษัิทใหญ ่/ 
บรษัิทยอ่ย หรอืนติบิคุคลที(อาจมคีวามขัดแยง้ในปัจจุบันหรอืในชว่ง 2 ปีที(ผา่นมา 

การเขา้ประชมุในปี 2556 - กรรมการบรษัิท  16/16     ครั 'ง  
- กรรมการตรวจสอบ  7/7 ครั 'ง 
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2. ดร.พลเดช เทอดพทิกัษว์านชิ  ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 

อาย ุ  45 ปี 

สญัชาต ิ  ไทย 

การศกึษา -  ปรญิญาเอก (วศิวกรรมศาสตร)์ Lehigh University, USA (2548) 

- ปรญิญาโท (บรหิารการกอ่สรา้ง) Washington University, USA 
- ปรญิญาโท (วศิวกรรมโครงสรา้ง) Washington University, USA 
- ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตรโ์ยธา) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

การอบรม Director Accreditation Program รุน่ 89/2011 
 สถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย 

ตําแหน่งที(ขอแตง่ตั 'ง กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

วนัรับตําแหน่ง 20 เมษายน 2554 (ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 3 ปี) 

สดัสว่นการถอืหุน้ - ไมม่ ี– 

ประสบการณก์ารทํางาน 5 ปีที(ผา่นมา 

2555 – ปัจจบุนั ผูอํ้านวยการฝ่ายวศิวกรรมโยธา บรษัิท ว.และสหาย คอนซลัแตนส ์จํากดั 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
2550 – 2555 รองกรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท วศิวกรที(ปรกึษา อารเ์คว ีจํากดั 
2549 – 2550 รองกรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท ไอเอ็มเอ็มเอส จํากดั 
 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอื(น 

บรษัิทจดทะเบยีนฯ -ไมม่-ี 

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีนฯ จํานวน 1 แหง่ 

2555 – ปัจจบุนั ผูอํ้านวยการฝ่ายวศิวกรรมโยธา บรษัิท ว.และสหาย คอนซลัแตนส ์จํากดั 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิาร ในองคก์รอื(นขา้งตน้ ไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท /บรษัิท
ใหญ ่/ บรษัิทยอ่ย หรอืนติบิคุคลที(อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีที(ผา่นมา 

การเขา้ประชมุในปี 2556 - กรรมการบรษัิท  16/16     ครั 'ง  
- กรรมการตรวจสอบ 7/7  ครั 'ง 
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3. นายโศณิตพชิญางกรู  ตําแหน่งปัจจุบนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ  63 ปี 
 
สญัชาต ิ  ไทย 
 
การศกึษา ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์North Texas State University 
 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 
การอบรม Credit Risk Management Citi Bank Hong Kong 
 Director Certification Program รุน่ 33/2005 
 สถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย 
  
ตําแหน่งที(ขอแตง่ตั 'ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
วนัที(รับตําแหน่ง 11 พฤษภาคม 2554 (ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 2 ปี 11 เดอืน) 

 
การถอืหุน้ในบรษัิท - ไมม่ ี– 
 
 
ประวตักิารทํางานในระยะเวลา 5 ปีที(ผา่นมา 
 

2554 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 
2552 –2556 กรรมการบรหิาร  บรษัิท เอกธนา วศิวกรรม จํากดั 
2550 - 2551   ผูอํ้านวยการฝ่ายสนิเชื(อรายยอ่ย  ธนาคาร ธนชาต ิจํากดั (มหาชน) 
2549 – ปัจจบุนั   ผูบ้รหิาร  บรษัิท ไทยฟิลาเท็กซ ์จํากดั (มหาชน) 
2547 - 2549   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการสนิเชื(อรายยอ่ย บรษัิทเงนิทนุ เอไอจ ีจํากดั 
2542 – 2547   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการสนิเชื(อเชา่ซื'อ บงล.  เกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 
   และกจิการสาขา 

 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอื(น 

บรษัิทจดทะเบยีน - ไมม่ ี- 

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน ม ี1 แหง่ 

 2549 – ปัจจบุนั  ผูบ้รหิาร    บรษัิท ไทยฟิลาเท็กซ ์จํากดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิาร ในองคก์รอื(นขา้งตน้ ไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท /บรษัิท
ใหญ ่/ บรษัิทยอ่ย หรอืนติบิคุคลที(อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีที(ผา่นมา 

การเขา้ประชมุในปี 2556 - กรรมการบรษัิท  16/16     ครั 'ง  
- กรรมการตรวจสอบ 7/7   ครั 'ง 

 
หมายเหต:ุ นยิามกรรมการอสิระ  บรษัิทกําหนดไวเ้ทา่กับขอ้กําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ์ดังนี' 

 
• ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที(มสีทิธอิอกเสยีงทั 'งหมดของบรษัิท บรษัิทใหญบ่รษัิทยอ่ยบรษัิท

รว่มหรอืนติบิคุคลที(อาจมคีวามขัดแยง้โดยใหนั้บรวมหุน้ที(ถอืโดยผูเ้กี(ยวขอ้งดว้ย 

• ไม่เป็นกรรมการที(มสี่วนร่วมบรหิารงานลูกจา้ง /พนักงาน /ที(ปรกึษาที(ไดเ้งนิเดอืนประจําหรอืผูม้อํีานาจ
ควบคุมของบรษัิท บรษัิทใหญ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยลําดับเดยีวกัน หรอืนิตบิุคคลที(อาจมี
ความขัดแยง้ (ปัจจุบันและชว่ง 2 ปีกอ่นไดรั้บการแตง่ตั 'ง) 

• ไม่มคีวามสัมพันธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนในลักษณะที(เป็น  บดิา มารดา คู่สมรส พี(นอ้ง 
และบุตร รวมทั 'งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืบุคคลที(จะไดรั้บ
การเสนอชื(อเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อยบรษัิทร่วม หรือนิตบิุคคลที(อาจมีความ
ขัดแยง้  ในลักษณะที(อาจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระและไม่มลัีกษณะอื(นใดที(ทําให ้
ไมส่ามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอสิระเกี(ยวกับการดําเนนิงานของบรษัิท 
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4. นายมูเนะโอะ ทาชโิร  ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการ 

 

อาย ุ   41 ปี 

สญัชาต ิ   ญี(ปุ่ น 

การศกึษา  ปรญิญาตร ีวรรณคด ี มหาวทิยาลัยโอซากา้ ญี(ปุ่ น 

การอบรม   ยังไมเ่ขา้รับการอบรมหลักสตูรกรรมการกบั IOD 

ตําแหน่งที(ขอแตง่ตั 'ง กรรมการ 

วนัรับตําแหน่ง  22 เมษายน 2552(ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 5 ปี) 

สดัสว่นการถอืหุน้  -ไมม่-ี 

 

ประสบการณก์ารทํางาน 5 ปีที(ผา่นมา 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  Group Lease Holdings Pte.Ltd. 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เวจ โฮลดิ'งส ์จํากดั 

2554 – 2556 กรรมการ  บรษัิท อาซกุะ ฟู้ดส ์จํากดั 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  Engine Holdings Asia Pte.Ltd.  

2551 – 2556 ประธานเจา้หนา้ที(บรหิาร บรษัิท เวจ โฮลดิ'งส ์จํากดั 

 (และกรรมการผูจ้ัดการ) 

2550 – 2551 กรรมการบรหิารอาวโุส  บรษัิท เวจ โฮลดิ'งส ์จํากดั 

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอื(น 

บรษัิทจดทะเบยีน ม ี1 แหง่ 

2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ   บรษัิท เวจ โฮลดิ'งส ์จํากดั 

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน ม ี1 แหง่ 
2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ   Engine Holdings Asia Pte.Ltd.  

 
การดํารงตําแหน่งในกจิการอื(นที(อาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท - ไมม่ ี– 

การเขา้ประชมุในปี 2556 - กรรมการบรษัิท  12/16     ครั 'ง  
 

 

 

หมายเหต ุ  กระบวนการคดัเลอืกผูดํ้ารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิท ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เนื(องจาก
ปัจจุบนับรษัิทไมม่กีารแตง่ตั 'งกรรมการสรรหา  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทไดร้่วมกนั
พจิารณาคณุสมบัตใินดา้นตา่ง ๆ แลว้เห็นวา่กรรมการทั 'ง 4 ทา่น ลว้นเป็นผูท้ี(มคีวามรู ้ความสามารถ 
และมปีระสบการณ์ที(เป็นประโยชนต์อ่การดําเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลาใหก้บับรษัิท
อยา่งเต็มที(  จงึเห็นสมควรเลอืกตั 'งใหก้ลบัเขา้มาเป็นกรรมการของบรษัิทอกีวาระหนึ(ง 

  


