
 
เอกสารแนบ 4 

 
 

ขั้นตอนในการสรรหากรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

และ กรรมการอสิระ 
 

  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นอิสระ ซ่ึงคิดเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 ท่าน  และเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน  
มีหน้าท่ีพิจารณา สรรหา และคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ  รวมถึงคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 
ตามองคป์ระกอบของกรรมการบริษทัมาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั  เพ่ือร่วมมือกนับริหารงานของบริษทั
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 
 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการนั้น ประธานกรรมการน าเสนอต่อผูถื้อหุน้ โดยในการประชุมสามญัประจ าปี
ทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา  ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการดงัต่อไปน้ี  

 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 
3.    บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น   ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธาน
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 



 

ประกอบการพจิารณาในวาระที่ 4 : พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

เอกสารแนบ 4 

 
              

    
  
     
    
ช่ือ-สกลุ: นายวิชยั กลุสมภพ 
ประเภทกรรมการ:  กรรมการ 
อายุ: 39 
สัญชาติ: ไทย 
ที่อยู่ 138/10  ถนนนเรศ  แขวงส่ีพระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั: ไม่มี 
วนัที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 13 สิงหาคม 2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ: 8  เดือน 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั ปี 2558 2/2 

 
คุณวุฒิการศึกษา: 

2544 ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาองักฤษ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2544 ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ (Exchange Program) 
Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway 

2553 Master of Advanced Business Practices 
University of South Australia 

2541 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
ภาควิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวตักิารอบรม: 

2554 หลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 1 
สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

2556 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นท่ี 1 
สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

2558 หลกัสูตรภูมิพลงัแผ่นดิน รุ่นท่ี 4 ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 



ศูนยวิ์ชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2549 Executive Leadership Program 

Wharton Business School, University of Pennsylvania 
2548 หลกัสูตร DCP (61/2005) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
2549 หลกัสูตรเลขานุการบริษทั (CSP18/2006) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2554 ประกาศนียบตัรนกัวางแผนการลงทุน 
สมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

2554 หลกัสูตรกลยทุธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย ์(RE-CU-26) 
สมาคมผูบ้ริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกิจการอืน่ 

บริษทัจดทะเบียน 
 

กจิการอืน่ๆ 
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ

ของบริษทั 
จ านวน ประเภทกรรมการ จ านวน จ านวน 

2 1. กรรมการบริหาร/ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทั สหพฒันาอนิเตอร์โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการบริหาร 
บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั 
(มหาชน) 

14 - 

     
ประสบการณ์การท างานในบริษทัจดทะเบียน 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บมจ. ต าแหน่ง 
2555-ปัจจุบนั บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ 
2556- ปัจจุบนั บริษทั ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) กรรมการบริหาร 

  
ประสบการณ์การท างานอื่น 

ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษทั ต าแหน่ง 
2556-ปัจจุบนั บริษทั ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากดั กรรมการ 
2557-ปัจจุบนั บริษทั บีเอน็ซี เรียลเอสเตท จ ากดั กรรมการผูจ้ดัการ 
2556-ปัจจุบนั บริษทั บุญ แคปปิตอลโฮลด้ิง จ ากดั กรรมการผูจ้ดัการ 
2557-ปัจจุบนั บริษทั สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั กรรมการบริหาร 
2557-ปัจจุบนั บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน ์จ ากดั กรรมการ 



2556-ปัจจุบนั บริษทั แพนแลนด ์จ ากดั  กรรมการ 
2556-ปัจจุบนั บริษทั ปาร์ค แคปปิตอล โฮลด้ิง จ ากดั  กรรมการ 
2556-ปัจจุบนั บรษทั เอสเอสไอ โฮลด้ิง จ ากดั กรรมการ 
2556-ปัจจุบนั บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั กรรมการ 
2556-ปัจจุบนั บริษทั ไทซนัฟดูส์ จ ากดั กรรมการ 
2557-ปัจจุบนั บริษทั คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จ ากดั กรรมการ 
2556-ปัจจุบนั บริษทั สหเซวา จ ากดั กรรมการ 
2557-ปัจจุบนั บริษทั ไทยอาราอิ จ ากดั  กรรมการ 
2557-มกราคม 

2559 
บริษทั ไทยคายามา จ ากดั กรรมการ 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญที่เกีย่วข้อง 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษทั ต าแหน่ง 

- - - 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย: ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 



 

เอกสารแนบ 4 
 

ประกอบการพจิารณาในวาระที่ 4 : พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

 
 
 
 
ช่ือ-สกลุ: นายลกัษณะนอ้ย พ่ึงรัศมี 
ประเภทกรรมการ:  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
อายุ: 63 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ที่อยู่ 17 ซอย รามค าแหง 118 แยก 15  แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั: ไม่มี 
วนัที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: วนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ: 2 ปี 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั ปี 2558 6/6 

 
คุณวุฒิการศึกษา: 

2516 บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2529 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Certificate in Management Development Program, The Wharton School of the University of 
Pennsylvania 

- Certificate in Inno - Leadership program, INSEAD University (France) 
2551 Certificate “Executive development Program” Graduate School of business, Columbia 

University 
  

ประวตักิารอบรม: 
2552 Director Certification Program (DCP) – สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 

     
ประสบการณ์การท างานในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บมจ. ต าแหน่ง 
2557 – ปัจจุบนั  บริษทั Origin Property จ ากดั (มหาชน) ประธานคณะกรรมการบริษทั 

2555 – ปัจจุบนั  บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีปรึกษาส านกัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ การเงิน 
และการลงทุน 



 

   2547 -  2548 บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ผูอ้  านวยการส านกังานบญัชีกลาง 
  
ประสบการณ์การท างานอื่น 

ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษทั ต าแหน่ง 
   2548 – 2555 บริษทั SCG Accounting Services จ ากดั กรรมการผูจ้ดัการ 

2558 - ปัจจบุนั บริษทั NokScoot Airlines จ ากดั  กรรมการอิสระ 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญที่เกีย่วข้อง 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษทั ต าแหน่ง 
2556 – ปัจจุบนั บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั กรรมการ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย: ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกจิการใดๆ ที่บริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญา:  ไม่มี 
 



เอกสารแนบ 4 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่4: พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง   

 
 
ช่ือ-สกลุ: นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง   
ประเภทกรรมการ:  กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

อายุ: 71 ปี 
สัญชาติ: องักฤษ 
ที่อยู่ 123/68 คอนโด เดอะเมท็ สาทร  ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพฯ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั: ไม่มี 
วนัที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 11 พฤศจิกายน 2548 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ: 10 ปี 5 เดือน 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั ปี 2558 5/6 
 
คุณวุฒิการศึกษา: 

 Bachelor of Laws (LL.B) (Honors), 

University of  Bristol, UK 

 Postgraduate Practical Certificate in Law, 

University of Singapore 

  
ประวตักิารอบรม: 

 Director Certification Program (DCP) 

     
ประสบการณ์การท างานในบริษทัจดทะเบียนอื่น 

ปีที่ด ารงต าแหน่ง บมจ. ต าแหน่ง 
2547 – ปัจจุบนั ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) กรรมการธนาคาร 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน- 
และบรรษทัภิบาล 
กรรมการอิสระ 

2556 - 2557 บริษทั บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) กรรมการอิสระ  

 
  
 
 
 



เอกสารแนบ 4 

ประสบการณ์การท างานอื่น 

ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษทั ต าแหน่ง 
2552 - ปัจจุบนั บริษทั คิงฟิชเชอร์โฮลด้ิงส์ จ ากดั และบริษทั

ยอ่ย 3 แห่งดงัน้ี 
1. กรรมการ บริษทั เซา้ทอี์สตเ์อเช่ียนแพคเกจ
จ่ิงแอนดแ์คนน่ิง จ ากดั 
2. กรรมการ บริษทั โอเชียนนิคแคนเนอร่ี จ ากดั 
3. กรรมการ บริษทั เคเอฟฟู้ ดส์ จ ากดั 

กรรมการ 

2548 – ปัจจุบนั บริษทั ทิวาธาร จ ากดั กรรมการ 
2540-2547 Linklaters Partner 
2540-2546 Linklaters Managing Partner 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญที่เกีย่วข้อง 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษทั ต าแหน่ง 
2555 – ปัจจุบนั บริษทั ซิงเกอร์ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั กรรมการ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย: ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
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