
 
เอกสารแนบ 4 

 
 

ขั้นตอนในการสรรหากรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

และ กรรมการอสิระ 
 

  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นอิสระ ซ่ึงคิดเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 2 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
และวธีิการดงัตอ่ไปน้ี  

 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 
3.    บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น   ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธาน
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 



 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่4 
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

 
  
 ช่ือ-สกลุ: นายอดิศกัด์ิ สุขมุวิทยา 
ประเภทกรรมการ:  ประธานกรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ: 61  ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ที่อยู่ 79/125 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั: ไม่มี 
วนัที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 13 สิงหาคม 2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ: 1 ปี 8 เดือน 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั ปี 2559 6/6 

 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกิจการอ่ืน 

บริษทัจดทะเบียน 
 

กจิการอ่ืนๆ 
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการ
ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั

ธุรกจิของบริษทั 
จ านวน ประเภทกรรมการ จ านวน จ านวน 

3 1. ประธานกรรมการ  
บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

2. ประธานกรรมการ 
บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ
เซ็ส จ ากดั (มหาชน) 

3. กรรมการ  
บริษทั เจเอเอสแอสเซ็ท จ ากดั 
(มหาชน) 
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คุณวุฒิการศึกษา: 

2522 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2524 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
ประวตักิารอบรม: 

2556 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  (วตท. รุ่นท่ี 15) 

2551 Director Accreditation Program (69/2008) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

     
ประสบการณ์การท างานในบริษทัจดทะเบียน 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บมจ. ต าแหน่ง 
2533 - ปัจจุบนั บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2547 - ปัจจุบนั บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร 
2555 – ปัจจุบนั บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั 

(มหาชน) 
ประธานกรรมการ 

2537 – 2555 บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการ 

2558 – ปัจจุบนั บริษทั เจเอเอสแอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) กรรมการ 
2555 – 2558 บริษทั เจเอเอสแอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) ประธานกรรมการ 
2524 – 2527 บริษทั เงินทุนหลกัทรัพยทิ์สโก ้จ ากดั (มหาชน) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิจยั 

 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษทั ต าแหน่ง 
2556 – ปัจจุบนั บริษทั บริหารสินทรัพยเ์จ จ ากดั ประธานกรรมการ 
2556 – ปัจจุบนั บริษทั เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จ ากดั ประธานกรรมการ 
2538 – ปัจจุบนั บริษทั สิงห์บุรี เคเบ้ิล ที.วี. จ ากดั กรรมการ 
2538 – ปัจจุบนั บริษทั เจมาร์ท ทกัษิณ กรรมการ 

2545 – 2548 บริษทั ที.เอ.เอสแอสเซ็ท จ ากดั กรรมการ 
2528 - 2532 บริษทั ฟิลลิปส์อีเลคโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากดั ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตภณัฑ ์

 
 
 
 



 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญที่เกีย่วข้อง 

ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษทั ต าแหน่ง 
กมุภาพนัธ์ 2559 – ปัจจุบนั บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั กรรมการ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย: ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกจิการใดๆ ที่บริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญา:  ไม่มี 



 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่4 
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

 
              
ช่ือ-สกลุ: นายพิพิธ พิชยัศรทตั 
ประเภทกรรมการ:  ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

อายุ: 56  ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ที่อยู่ 1174  ถ.พระรามท่ี 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั: ไม่มี 
วนัที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ: 7 ปี 11 เดือน 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั ปี 2559 6/6 

 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกิจการอ่ืน 

บริษทัจดทะเบียน 
 

กจิการอ่ืนๆ 
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ

ของบริษทั 
จ านวน ประเภทกรรมการ จ านวน จ านวน 

2 1. กรรมการอิสระ  กรรมการ
ตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
บมจ. ไทยประกนัภยั 

2. กรรมการ 
บมจ. สมัมากร 
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คุณวุฒิการศึกษา: 

2526 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต สาขาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2528 ปริญญาโท พฒันศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
  

ประวตักิารอบรม: 
 Director Certification Program (DCP) 
 Audit Committee Program (ACP) 
 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)  

Thai Institute of Directors (IOD) 
 Succession & Effective Lead ship Development (CEO) 

 
     
ประสบการณ์การท างานในบริษทัจดทะเบียน 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บมจ. ต าแหน่ง 
2545 – ปัจจุบนั บมจ. ไทยประกนัภยั กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2545 – ปัจจุบนั บมจ. สมัมากร กรรมการ 
2546 – 2558 บมจ. อาร์พีซีจี กรรมการ 

 
 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน 

ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษทั ต าแหน่ง 
2543 – ปัจจุบนั บริษทั มงคลชยัพฒันา จ ากดั กรรมการผูจ้ดัการ 
2543 – ปัจจุบนั ส านกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
2543 – ปัจจุบนั โครงการพฒันาส่วนพระองค ์ รองผูอ้  านวยการ 
2544 – ปัจจุบนั บริษทั สุวรรณชาด ในพระบรมราชูปถมัภ ์จ ากดั กรรมการ 
2549 – ปัจจุบนั บริษทั รวมทนุไทย จ ากดั กรรมการ 
2549 – ปัจจุบนั บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั กรรมการ 

 
 
 
 



 
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญที่เกีย่วข้อง 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษทั ต าแหน่ง 
2555-ปัจจุบนั บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั กรรมการ 

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



 
 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่4 
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

 
         

ช่ือ-สกลุ: กิตติพงศ ์กนกวไิลรัตน์ 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสายงานการขายและการตลาด 
อายุ: 43 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ที่อยู่ 220/205 หมู่บา้นสราญสิริรามอินทรา 2, ถ. ปัญญาอินทรา, 

แขวงบางชนั, เขตคลองสามวา, กรุงเทพฯ 10510 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั: ไม่มี 
วนัที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 1 พฤษภาคม 2559 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ: 11 เดือน 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั ปี 2559 1/1 
 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกิจการอ่ืน 

บริษทัจดทะเบียน 
 

กจิการอ่ืนๆ 
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ

ของบริษทั 
จ านวน ประเภทกรรมการ จ านวน จ านวน 

- - - - 
 
 
 
 



 
คุณวุฒิการศึกษา: 

1991 - 1994 ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
  

ประวตักิารอบรม: 
  

     
ประสบการณ์การท างานในบริษทัจดทะเบียน 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บมจ. ต าแหน่ง 

2558 Crown Tech Advance Public Co., Ltd. Chief Commercial Officer 
2545-2554 Jaymart Public Co., Ltd. Chief Marketing Officer 

 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษทั ต าแหน่ง 

2555-2557 Brightstar (Thailand) Ltd. General Manager 
2539-2545 Motorola (Thailand) Ltd. Account Manager 
2538-2539 NEC (Thailand) Co., Ltd. Marketing Executive 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญที่เกีย่วข้อง 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษทั ต าแหน่ง 

2559 บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั กรรมการ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี 
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย: ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกจิการใดๆ ที่บริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญา:  ไมม่ ี
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