
 

 
             ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 

 

 
ชื่อ - นามสกุล  : นายวิชิต วฒิุสมบตั ิ
อายุ : 71 ปี 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอสิระ 
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 27/2004 
  Director Certification Program รุ่นท่ี 51/2004 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี : 2543 - ปัจจบุนั  กรรมการ  สมาคมสโมสรนกัลงทนุ (IC) 
(ย้อนหลัง)   2545 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา  บจ. จงสถิตย์ 
    ท่ีปรึกษา  บมจ. เอเจ พลาสท์ 
    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
    บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
  2549 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ  บมจ. ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์  
  2552 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
    บมจ. ศนูย์บริการเหล็กสยาม  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท : 8 ปี  
การเข้าร่วมประชุม : การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น  2/2 ครัง้   (คิดเป็น 100%)      
     การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ (คิดเป็น 100%)  
การถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี (คิดเป็น 0.00%)    
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 กิจการบริษัทจดทะเบยีน :  2 แห่ง 
   - บมจ. ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ 
   - บมจ. ศนูย์บริการเหล็กสยาม 
 กิจการอื่นท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบยีน :  1 แห่ง  
 กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง :   ไม่ม ี    
 ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   
 
 
 

เอกสารแนบ 3 



 

 
 

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
 

 

ชื่อ - นามสกุล  : นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ 
อายุ : 51 ปี 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอสิระ 
การศึกษา : ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  Diploma of Management University of Newcastle NSW Australia  
  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
  พ.ศ. 2537 Master of Management University of Wollongong, NSW Australia 
  ปริญญาโทบญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 2/2003, 
  Director Certification Program รุ่นท่ี 58/2005, 
  Audit Committee Program รุ่นท่ี 14/2006 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
   
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี : 2537 - ปัจจบุนั กรรมการ  Moore Stephens Asia Pacific Limited (Hong Kong) 
(ย้อนหลัง)    กรรมการ  Moore Stephens DIA Sevi Limited 
  2543 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
    บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
  2538 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
    บมจ. ฟู้ ด แอนด์ ดริง้ค์ 
  2555 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
    บมจ. ฟู้ ด แอนด์ ดริง้ค์ 
  2538 - ปัจจบุนั หุ้นส่วนผู้จดัการ  ส านกังานปีติเสวี  
    (A Member of Moore Stephens International 
    Limited Group of Independent Firms) 
  2544 - 2550 กรรมการผู้จดัการ  บ. บริหาร สินทรัพย์ ออมทรัพย์ (พ.ศ. 2544) 
    กรรมการคณะอนกุรรมการร่างข้อบงัคบั 
    สภาวิชาชีพบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
  2551 - ปัจจบุนั กรรมการคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบญัชี 
    กรรมการคณะอนกุรรมการก าหนดจรรยาบรรณ 
    สภาวิชาชีพบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
    กรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
    แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



 

 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท : 12 ปี  
การเข้าร่วมประชุม : การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น        2/2 ครัง้ (คิดเป็น  100%)      
     การประชมุคณะกรรมการบริษัท    6/6 ครัง้  (คิดเป็น 100%)      
การถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี (คิดเป็น 0.00%)    
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 กิจการบริษัทจดทะเบยีน :  1 แห่ง 
   - บมจ. ฟู้ ด แอนด์ ดริง้  
 กิจการอื่นท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบยีน :  4 แห่ง  
 กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง :   ไม่ม ี    
 ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - นามสกุล  : นายอภิชาต  ลีอ้ิสสระนกุลู 
อายุ : 49 ปี 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
  ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A. 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลกัสตูร Director Certificate Program รุ่นท่ี 8/2001 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี : 2530 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. รอคเค็ทสตีล อินดสัตรีย์ 

(ย้อนหลัง)  2534 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
  2535 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร  บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
    กรรมการ  บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชัน่แนล 
  2536 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. แปซฟิิค อินดสัตรีย์ (ประเทศไทย) 
   รองประธาน  มลูนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย 
  2538 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. ซนัโกลด์ โฮลดิง้ 
  2539 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร  บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชัน่แนล 
  2540 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. ศริิวิทย์สแตนเลย์ 
   กรรมการ  บจ. ไดโด สิทธิผล 
  2542 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บจ. ลาวสแตนเลย์ 
  2543 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค 
  2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  สมาคมสโมสรนกัลงทนุ 
  2546 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. เอส.เค. ผลิตภณัฑ์ยาง 
  2547 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร  สมาคมสโมสรนกัลงทนุ 
  2548 - ปัจจบุนั กรรมการ  สมาคมบริษัทจดทะเบยีน 
  2549 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. โททาล ออยล์(ประเทศไทย) 
   กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท : 21  ปี  
 
 
 
 



 

 
 
การเข้าร่วมประชุม : การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น  1/2 ครัง้ (คิดเป็น  50%)      
     การประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/6 ครัง้ (คิดเป็น  67%)  
การถือหุ้นในบริษทั : 3,357,500 หุ้น (คิดเป็น 1.68%)    
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 กิจการบริษัทจดทะเบยีน :  1 แห่ง  
   - กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
 กิจการอื่นท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบยีน :  16 แห่ง  
 กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความ :   ไม่ม ี    
 ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 

ชื่อ - นามสกุล  : นายนายอะซชิึ  อิมามรูะ  
อายุ : 54 ปี 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการผู้จดัการ 
การศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 
  Ritsumeikan University, Japan 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่ม ี
 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี : 2547 - 2549  กรรมการบริหาร  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
(ย้อนหลัง)  2549 - 2554  รองประธาน และประธาน   
    Bridgestone IRC Manufacturing Co., Ltd. 
  2554 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 10 เดือน  
การเข้าร่วมประชุม : การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น       2/2 ครัง้   (คิดเป็น 100%)      
     การประชมุคณะกรรมการบริษัท   6/6 ครัง้   (คิดเป็น 100%)  
 
การถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี (คิดเป็น 0.00%)    
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 กิจการบริษัทจดทะเบยีน :  ไมมี่ 
 กิจการอื่นท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบยีน :  1 แห่ง  
 กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง :   ไม่ม ี    
 ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี   

ทจ. 4/2552 ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2552 ดงันี ้
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือซึ่งมีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอสิระ 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 
ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ 

นายวชิิต วุฒสิมบัติ  นางสาวชวนา ววิัฒน์พนชาต ิ
การถือหุ้นในบริษทัฯ    
- จ านวนหุ้น ไม่ม ี ไม่ม ี
- สดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไม่ม ี ไม่ม ี
เป็นผู้ เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ/บริษัทย่อย 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 

มีความสัมพนัธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษทัฯ/บริษทัย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

  

- เป็นกรรมการท่ีมสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ 
  ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดอืนประจ า 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษาทาง  
  กฎหมาย) 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินค้า/บริการ/ 
  การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบขุนาดของรายการด้วย 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 
นิยามกรรมการอิสระ 
 
ข้อ 1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
 

ข้อ 2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 
 

ข้อ 3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบคุคลที่ได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
 
 



 

 
 

ข้อ 4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่
อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน 
 
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผล
ให้ผู้ขออนญุาตหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของผู้
ขออนญุาตหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตาม
วิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
 

ข้อ 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 
 

ข้อ 6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 
 

ข้อ 7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้
ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

ข้อ 8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 
 
 

 


