สิง่ ที่สง่ มาด้วย 6
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น
ชื่อ-นามสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ทีอ่ ยู่
ปี ทีเ่ ริ่มรับตาแหน่งกรรมการ
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ดร.ทรงภพ พลจันทร์
1 กุมภาพันธ์ 2497
เลขที่ 596 ซอยลาดพร้าว 63 (สุขสันต์ 3) แขวงสะพานสูง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
9 กรกฎาคม 2562
1 ปี 9 เดือน
ปริญญาเอก University of London สาขา Geology (Petroleum)
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 23 พ.ศ. 2547
Finance for Non-Finance Director (FN) รุน่ 9 พ.ศ. 2547
ประวัติการทางาน
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2562 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
บริษัท เฟ้ ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด
2562 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
บริษัท ไร้ทท์ นั เน็ลลิ่ง จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษทั ไร้ทท์ นั เน็ลลิ่ง จากัด)
2558 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
2558 – 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
2556 – 2560 กรรมการบริษัท
2559 – 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2558 – 2559 กรรมการตรวจสอบ
2556 – 2559 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
2555 – 2558 กรรมการ
จานวนการถือหุน้ ในบริษัท
ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
บริษัท ไร้ทท์ นั เน็ลลิ่ง จากัด (มหาชน)
• กิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2558 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
• กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ไม่มี
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มี
• ความสัมพันธ์กบั บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คล ที่อาจมีความขัดแข้งในปั จจุบนั หรือช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา
ไม่มี
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
ไม่มี
• ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) ไม่มี
่ จิ ารณา
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ
ไม่มี
จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
9/10
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ชื่อ-นามสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ทีอ่ ยู่
ปี ทีเ่ ริ่มรับตาแหน่งกรรมการ
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประวัติการทางาน

นายกุศล สังขนันท์
22 กรกฎาคม 2503
เลขที่ 324 ซอยพัฒนาการ 50 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
9 กรกฎาคม 2562
1 ปี 9 เดือน
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขากฎหมายธุรกิจ
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานิติศาสตร์
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา สาขาเนติบณ
ั ฑิตไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
How to Develop A Risk Management Plan (HRP) รุน่ ที่ 20/2018
: Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่ 1/2009 (2552)
: Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
: Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
: Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
: Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR)
: Mandatory Accreditation Program (MAP) (2004)
KLSE TRAINING SDN.BHD. (MESDAQ SDN BHD) MALAYSIA.
: Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 26/2003 (2546)
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2562 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท
บริษัท เฟ้ ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2557 – ปั จจุบนั
ผูช้ ่วยอธิการบดีดา้ นกฎหมาย
รักษาการผูช้ ่วยอธิการบดี ด้านการบริการวิชาการ
ผูด้ แู ลหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์
2554 – 2557
ผูช้ ่วยอธิการบดีดา้ นกฎหมาย
รักษาการผูช้ ่วยอธิการบดีดา้ นการบริการวิชาการ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
2548 – 2554
ผูช้ ่วยอธิการบดีดา้ นบริหารและกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรม
2548
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
บริษัท ดาต้าแมท จากัด (มหาชน)
2545 – 2548
กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการ
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บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จากัด (มหาชน)
2539 – 2542
ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท แอทเทอร์นีส ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
2532 – 2548
กรรมการผูจ้ ดั การ
จานวนการถือหุน้ ในบริษัท
ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
• กิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 – ปั จจุบนั ผูช้ ่วยอธิการบดีดา้ นกฎหมาย
รักษาการผูช้ ่วยอธิการบดีดา้ นการบริการวิชาการ
ผูด้ แู ลหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์
• กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
• ความสัมพันธ์กบั บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คล ที่อาจมีความขัดแข้งในปั จจุบนั หรือช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
• ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
่ จิ ารณา
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ
ไม่มี
จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
10/10
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ทีอ่ ยู่
ปี ทีเ่ ริ่มรับตาแหน่งกรรมการ
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประวัติการทางาน

นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
22 มกราคม 2501
เลขที่ 11 หมู่ท่ี 4 ตาบล ผักไห่ อ. ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
25 มีนาคม 2564
1 เดือน
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรผูส้ อบบัญชีชนั้ สูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตในการประเมินระบบการควบคุมภายในและระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
ในด้านการลงทุนและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
: หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience หลักสูตร Director
: Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 300/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด
(มหาชน)
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท
บริษัท เฟ้ ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนวมิน
ทราธิราช
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการในคณะอนุกรรมการทดสอบความรู ข้ องผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 - 2563
กรรมการในคณะอนุกรรมการผูท้ รงคุณวฒุิเกี่ยวกับการทดสอ
การปฏิบตั ิงานสอบบัญชีดา้ นวิชาการสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
2549 - 2561
กรรมการ
2539 - 2561
Audit Partner
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คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมถ์
2541 - 2560
กรรมการในคณะอนุกรรมการทดสอบการทดสอบความรู ข้ อง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2551- 2554
ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี
(เดิมคณะที่ปรึกษาด้านวินยั ผูส้ อบบัญชี)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2548 - 2554
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2544 - 2547
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพและการศึกษา
ต่อเนื่อง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2544 - 2546
ผูท้ รงคุณวฒุิในคณะผูท้ รงคุณวฒุเิ พื่อพิจารณาผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2543 – 2544
กรรมการในคณะกรรมการการศึกษา
จานวนการถือหุน้ ในบริษัท
ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
• กิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนวมิน
ทราธิราช
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการในคณะอนุกรรมการทดสอบความรูข้ องผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต
• กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ไม่มี
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มี
• ความสัมพันธ์กบั บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คล ที่อาจมีความขัดแข้งในปั จจุบนั หรือช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา
ไม่มี
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
ไม่มี
• ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) ไม่มี
่ จิ ารณา
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ
ไม่มี
จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
(เนื่องจากเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
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กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน หม่อมหลวงพิพฒ
ั น์ไชย เพ็ญพัฒน์
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564)

คานิยามกรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่กาหนดมีลกั ษณะเข้มงวดกว่าข้อกาหนดขัน้ ต่าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งได้กาหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 โดยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
(1)

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมหุน้ ที่ถือ
โดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย

(2)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้เงินเดือนประจา ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ ยวข้อง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

(3)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ในด้านการเงิ นและการบริหารงานของบริษัท
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย
นัน้ ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท

(4)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีค วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา
คูส่ มรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั
การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(5)

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ
ที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

(6)

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท

(7)

สามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ แ ละแสดงความเห็ น หรื อ รายงานผลการปฏิ บัติ ง านตามหน้า ที่ ที่ ไ ด้ร ับ ม อบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้
ผู้เ กี่ ย วข้อ งหรื อ ญาติ ส นิ ท ของบุค คลดัง กล่า ว กรณี ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ข องบริ ษั ท กรรมการอิ ส ระต้อ งพร้อ ม
ที่จะคัดค้านการกระทาของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ ายจัดการ

(8)

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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