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ขอมูลเบื้องตน ของกรรมการที่จะครบกําหนดตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขามาดํารงตําแหนงใหม 
 
 

 

ชื่อ-สกลุ : 
อายุ (ป) : 
ตําแหนงปจจุบัน RPC: 
ตําแหนงที่เสนอเพื่อรับการเลือกตั้ง: 
คุณวุฒิทางการศึกษา ; 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

นายสุวนิัย  สุวรรณหิรัญกลุ 
61 ป 
กรรมการ/ รักษาการผูจัดการใหญ 
กรรมการ 
- MBA มหาวิทยาลัยบูรพา 
- วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- DCP : Directors Certification Program 39/2004 
- Finance for Non-Finance Directors ป 2546 

สดัสวนการถือหุนในบริษัท (1)(2) - หุน - %   (ณ วันที่ 19 มกราคม 2559) 
ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2539-ปจจุบนั กรรมการ/รก.ผูจัดการใหญ บริษัท อารพีซีจี จํากัด (มหาชน) 
 2550-ปจจุบนั กรรมการ บจก. เพียวไบโอดีเซล 
 2548-2557   กรรมการ  บจก. จตุรทิศขนสง 
 2555-2556 กรรมการ  บจก.เพียวซิลิกา มายนิ่ง 
 2555-2556 กรรมการ บจก. จตุจักร ออยล 
 2555-2556 กรรมการ  บจก.เพียวอินเตอรเทรด 
 2555-2556 กรรมการ บจก.ทศทิศโลจิสติกส 
 2551-2557 กรรมการ บจก.อารพีซี แมเนจเมนท 
 2555-2557    กรรมการ บจก. เอสซีที สหภัณฑ 
 2551-2557 กรรมการ บจก. เพียวพลังงานไทย 
 2555-2556 กรรมการ บจก. เอสซีที ปโตรเลียม 
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไมม-ี   
- กิจการอ่ืนทีไ่มใชบริษัทจดทะเบียน 
- กิจการที่แขงขันหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 แหง 
-ไมม-ี 

  

หลกัเกณฑและวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบรษิัท ไดพิจารณาตามความเหน็ชอบของ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน และเหน็ชอบให นายสุวินัย สุวรรณหิรญักุล ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถวนตาม พรบ.บริษทัมหาชนฯ และ พรบ.หลักทรพัยฯ และมีความรูความสามารถ
เหมาะสมดวยคุณวุฒิ ประสบการณ 

 

การเขารวมประชมุในรอบป 2558 
: 

- ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
- ประชมุสามัญผูถือหุน 

10 / 10 ครั้ง 
1 / 1 ครั้ง 
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ชื่อ-สกลุ : 
อายุ (ป) : 
ตําแหนงปจจุบัน : 
 
ตําแหนงที่เสนอเพ่ือรับการเลือกตั้ง : 
คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 
 
 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : 

นายสมชาย  ศิรโิรจนวสิุทธ์ิ 
63 ป 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
- B.Sc.Industrial and System Engineering, Georgia Institute of 

Technology, Atlanta, USA 
- M.Sc Industrial and System Engineering, Georgia Institute of 

Technology, Atlanta, USA 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- DCP : Director Certification Program 206/2015  

สดัสวนการถือหุนในบริษัท : (1)(2) - หุน - %   (ณ วันที่ 19 มกราคม 2559) 
ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง : 2557-ปจจบัุน กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

บริษัท อารพีซีจี จาํกัด (มหาชน) 

 2541-ปจจบัุน  กรรมการผูจัดการ บริษัท ไพศาลอินเตอรเนชัน่แนล 
สวิทชเกียร จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน 
- บริษทัจดทะเบียนอ่ืน -ไมม-ี   
- กิจการอ่ืนทีไ่มใชบริษัทจดทะเบียน 
- กิจการที่แขงขันหรือเก่ียวเนื่องกับธรุกิจของบริษัทฯ 

1 แหง 
-ไมม-ี 

  

หลกัเกณฑและวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบรษัิท ไดพิจารณาตามความเหน็ชอบของ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน และเห็นชอบให นายสมชาย ศิริโรจนวิสุทธิ์ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถวนตาม พรบ.บริษัทมหาชนฯ และพรบ.หลักทรัพยฯ และมีความรูความสามารถ
เหมาะสมดวยคุณวุฒิ ประสบการณ 

 

การเขารวมประชมุในรอบป 2558 : - ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
-  ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
- ประชมุสามัญผูถือหุน 

7 / 10 ครั้ง 
4 / 5 ครั้ง 
2 / 2 ครั้ง 
1 / 1 ครั้ง 
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ชื่อ-สกลุ : 
อายุ (ป) : 
ตําแหนงปจจุบัน : 
 
ตําแหนงที่เสนอเพ่ือรับการเลือกตั้ง 
: 
คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ : 
 

นายโสภณ  หอมชื่น 
71 ป 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
- ปริญญาโท สาขา MBA University of Detroit, USA (2515) 
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
DCP: Director Certification Program 215/2016 (อยูระหวางการอบรม) 

สดัสวนการถือหุนในบริษัท : (1)(2) - หุน - %   (ณ วันที่ 19 มกราคม 2559) 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง : 2558-ปจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

บริษัท อารพีซีจี จาํกัด (มหาชน) 

 2552–ปจจุบัน     ทีป่รึกษาอิสระ 
-ดานงานทรพัยากรบุคคล 

บรษัิท เกษตรไทยอินเตอรเนช่ันแนล 
ชูการ คอรปอเรชัน่ จํากัด 
(มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน 
- บริษทัจดทะเบียนอ่ืน -ไมม-ี   
- กิจการอ่ืนทีไ่มใชบริษัทจดทะเบียน 
- กิจการที่แขงขันหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

-ไมม-ี 
-ไมม-ี 

  

หลกัเกณฑและวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบรษัิท ไดพิจารณาตามความเหน็ชอบของ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน และเห็นชอบให นายโสภณ หอมชืน่ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตาม 
พรบ.บริษทัมหาชนฯ และ พรบ.หลักทรพัยฯ และมคีวามรูความสามารถเหมาะสมดวย
คุณวุฒิ ประสบการณ 

 

การเขารวมประชมุในรอบป 2558 : 
(รับตําแหนงต้ังแต 26 พฤษภาคม 2558) 

- ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
- ประชมุสามัญผูถือหุน 

6 / 10 ครั้ง 
3 / 5 ครั้ง 
- /  2 ครั้ง 
- /  1 ครั้ง 

 

 
 หมายเหตุ  (1) รวมสวนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

(2) สัดสวนการถือหุน ณ วันท่ี 19 มกราคม 2559 ราคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาทตอหุน และเรียกชําระแลว  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  เทากับ  1,304,664,125 หุน 
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นิยามกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเปนอิสระตามนิยามความเปนอิสระของกรรมการอิสระ โดย 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

2. ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่
นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ
เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะ
ที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใช
กรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

5. ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปน
ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู 

6. ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของ
ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น ดวย 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังขึ้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผู
ที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

8. ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
9. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท

ใหญบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนที่เปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน 

10. มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เอกสารแนบ 3


