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หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ 

 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการเป็นกิจการท่ีมีการก ากบักิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) บริษทัฯ จึง

ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือกรรมการเป็นการล่วงหนา้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอช่ือกรรมการไดใ้นช่วงวนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 

บริษทัฯไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้ บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั และตอ้งมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

(1)  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  และกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

(2)  มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ ดว้ยความระมัดระวงั ซ่ือสัตย์
สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กบับริษทัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มีคุณวฒิุ วยัวฒิุท่ีเหมาะสม มี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรคใ์นการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญใน
การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติัการท างาน และจริยธรรมท่ีดีงาม รวมทั้ง เป็น
ท่ียอมรับจากสงัคม 

(3)  มีความรู้ความสามารถท่ีส าคญัอย่างน้อยดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น ดา้นธุรกิจของบริษทั บญัชีและการเงิน การ
บริหารเชิงกลยทุธ์ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กฏหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ 

(4)  คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผูพิ้จารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
แลว้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ก่อนน าเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูใ่หแ้ก่บุคคลใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากบัจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ี
ประชุมท่ีเลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผูมี้สิทธิออกเสียงช้ีขาด 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถา้
จ านวนกรรมการท่ีออกแบ่งใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ใหก้รรมการออกตามจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัสดัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้นใหจ้บัสลากออก ส่วนในปี
หลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บ
เลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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ประวตัโิดยสังเขปของกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
ช่ือ-สกุล/ ต  าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา  
 

จ านวนและ
สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%)  

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

จ านวนปีท่ี
ด ารง

ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ (5) 

1. นายองอาจ  ด ารงสกลุวงษ์ 
- รองประธานกรรมการ  
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  (มีอ  านาจลงนาม) 
 

58 - มธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา 

-  อบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย
หลกัสูตร DAP 
รุ่นท่ี 44/2005 

 

235,455,545 
(56.06%) 
(รวมหุ้นท่ีคู่
สมรสถือ) 

คู่สมรส 
นางสาวชุติมา 

24 2531 – 2534 
2535 - 2537 
2535 - 2558 
2548 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
 
2548 - ปัจจุบนั 
 
 

ผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โรงฟอกหนงัโอซี (เลิกกิจการ)/ ฟอกหนงั 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โรงฟอกหนงัโอซี (เลิกกิจการ)/ ฟอกหนงั 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ากดั (มหาชน)/ ฟอกหนงั 
บริษทั วีวิด อทีเลีย จ  ากดั / ผลิตช้ินงานเคลือบสีผลิตภณัฑ ์
บริษทั ชูวแ์มนส์ อิเลก็ทรอนิกส์ จ  ากดั / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์(ส าหรับรถยนต)์ 
บริษทั ออโตโมทีฟ แอค็เซโซรี จ  ากดั /  
งานเคลือบสีลงพ้ืนวสัดุท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์
 

2.นายสมชาติ  ลมิปานุภาพ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
* ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
อ่ืน 

64 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- บญัชีมหาบณัฑิต/บญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย
หลกัสูตร DAP  
รุ่นท่ี 43/2005 และACP รุ่นท่ี 
8 

630,000 
(0.15%) 

- ไม่มี - 1 2518 – 2527 
2528 – 2542 
2542 – 2551 
2548 - ปัจจุบนั 
2551 - 2556 
 

ผูต้รวจสอบภายใน 
ผูจ้ดัการสาขา 
ผูจ้ดัการฝ่ายงานบริหารสินเช่ือพิเศษ 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 
ผูจ้ดัการฝ่ายประนอมหน้ีต่างจงัหวดั 
 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย ์
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ากดั (มหาชน)/ ฟอกหนงั 
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย ์
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่งในแต่ละคณะในปี 2558 
 

รายช่ือคณะกรรมการ 
ประชุม

กรรมการบริษัท 
ประชุมกรรมการ

ตรวจสอบ 
ประชุมกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน 

ประชุมกรรมการ
สรรหา 

 นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ ์   10/10   -  -  - 

 นายสมชาติ ลิมปานุภาพ  10/10   5/5 1/1 1/1 

 
หมายเหต:ุ 

1. กรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้งไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

2. กรรมการอิสระ คุณสมชาติ ลิมปานุภาพ  
- ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 
- ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ 
- ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

 
 


