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บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

ประธานฯ เชิญใหผูถือหุนทานอื่นสอบถามในประเด็นที่มีขอสงสัยเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนสอบถาม
เพิ่มเติมอีก ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม และท่ีไดเสนอขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอบริษัทฯ และกลาวปดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.23 น. 

        …………………………………….
(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล) 

ประธานที่ประชุม
……………………………………….. 
      (นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร ) 

เลขานุการบริษัท
ผูบันทึกการประชุม

ขอมูลเบื้องตน ของกรรมการท่ีจะครบกําหนดตามวาระ และไดรับการเสนอช่ือกลับเขามาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ-สกลุ : 
อายุ (ป) : 
ตําแหนงปจจุบัน : 
ตําแหนงที่เสนอ : 
คุณวุฒทิางการศึกษา : 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ : 

นายสัจจา  เจนธรรมนุกลู 
64 ป 
กรรมการ / รก.กรรมการผูจัดการ / ประธานกรรมการ 

  กรรมการ 
- วศ.บ. (ไฟฟา)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา (ธนบุร)ี 
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- DAP: Directors Accreditation Program 20/2004 
 

สดัสวนการถือหุนในบริษัท : (1) 22,734,592  หุน 1.742 %  
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท : 22 ป  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2538-ปจจบัุน กรรมการ / ประธานกรรมการ 

/ รก.กรรมการผูจัดการ 
บริษัท อารพีซีจี จาํกัด (มหาชน) 

2555-ปจจบัุน กรรมการ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 
2558-ปจจบัุน กรรมการ บริษัท ไทยพับลิคพอรต จํากัด 
2544-ปจจบัุน กรรมการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด 
2544-ปจจบัุน กรรมการ บริษัท อารพีซี แมเนจเมนท จํากัด 
2555-ปจจบัุน   กรรมการ บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 
2555-ปจจบัุน กรรมการ บริษัท ซุปเปอรเพยีวแกส จํากัด 
2541-ปจจบัุน ประธานกรรมการ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด 
2544-2557 กรรมการ บริษัท จตรุทิศ ขนสง จํากัด 
2550-2552,2557 กรรมการ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 
2549-2553 กรรมการ บจก.เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท 
2546-2556 กรรมการ บจก.เพียวซิลิกา มายนิ่ง, บจก.จตุจักร ออยล 
2545-2556 กรรมการ บจก.เพียวอินเตอรเทรด, บจก.ทศทศิโลจิสติกส 
2538-2556 กรรมการ    บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน : 
 บริษัทจดทะเบียนอืน่ 1แหง 
- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
-  กิจการที่แขงขันหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

6 แหง 
-ไมม-ี 

หลกัเกณฑและวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และเห็นชอบให นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตาม พรบ.บริษัท
มหาชนจํากัด และ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมีความรูความสามารถเหมาะสม
ดวยคุณวุฒิ ประสบการณ รวมถึงเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี 

การเขารวมประชมุในรอบป 2560 : - ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
- ประชมุสามัญผูถือหุน 

6 / 6 ครั้ง 
1 / 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3
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บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

 
  

 

ชื่อ-สกลุ : 
อายุ (ป) : 
ตําแหนงปจจุบัน : 
ตําแหนงที่เสนอ : 
คุณวุฒิทางการศึกษา : 

 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

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

สดัสวนการถือหุนในบริษัท : (1) - หุน  - %  
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท : 21 ป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)  
ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง : 2539-ปจจุบัน กรรมการ บริษทั อารพีซีจี จาํกัด (มหาชน) 
 2550-2560 กรรมการ บริษทั เพียวไบโอดีเซล จํากัด 
 2549-2557 กรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
 2548-2557 กรรมการ บริษทั จตุรทิศขนสง จํากัด 
 2555-2557 กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 
 2551-2557 กรรมการ บริษทั อารพีซี แมเนจเมนท จํากัด 
 2551-2557 กรรมการ บริษทั เพียวพลังงานไทย จํากัด 
 2555-2556 กรรมการ บริษทั เพียวซิลิกา มายนิ่ง จํากัด 
 2555-2556 กรรมการ บริษทั จตุจักร ออยล จํากัด 
 2555-2556 กรรมการ บริษทั เพียวอินเตอรเทรด จํากัด 
 2555-2556 กรรมการ บริษทั ทศทิศโลจิสติกส จํากัด 
 2555-2556 กรรมการ บริษทั เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด 
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น : 
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไมม-ี   
- กิจการอ่ืนทีไ่มใชบริษัทจดทะเบียน 
- กิจการที่แขงขันหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

-ไมม-ี 
-ไมม-ี 

  

หลกัเกณฑและวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และเห็นชอบให นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตาม พรบ.บริษัท
มหาชนจํากัด และ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมีความรูความสามารถเหมาะสมดวย
คุณวุฒิ ประสบการณ รวมถึงเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี 

 
 
 
 

การเขารวมประชมุในรอบป 2560 : - ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
- ประชมุสามัญผูถือหุน 

6 / 6 ครั้ง 
1 / 1 ครั้ง 



2502 03

บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกลุ : 
อายุ (ป) : 
ตําแหนงปจจุบัน : 
ตําแหนงที่เสนอ : 
คุณวุฒิทางการศึกษา : 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : 

นางสาวปณิชา  พงษศิวาภยั 
48 ป 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
- Master of Science, Finance, University of Colorado at Denver 
- บรหิารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี    
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- DCP: Director Certification Program  234/2017 
- AACP: Advanced Audit Committee Program 26/2017 
- Director Diploma Examination 58/2017 

สดัสวนการถือหุนในบริษัท : (1) - หุน - %  
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท : 1 ป 3 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง : 2559-ปจจบัุน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ บริษัท อารพีซีจี จาํกัด (มหาชน) 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
มิ.ย.2557-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บรษัิท ยูไนเต็ดฟูดส จํากัด (มหาชน) 
2548-2557 ผูอํานวยการอาวุโส ฝายวาณิชธนกิจ บรษิัทหลักทรัพย บวัหลวง จาํกัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น : 
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 1 แหง 
- กิจการอ่ืนทีไ่มใชบริษัทจดทะเบียน 
- กิจการที่แขงขันหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

-ไมม-ี 
-ไมม-ี 

หลกัเกณฑและวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และเห็นชอบให นางสาวปณิชา พงษศิวาภัย ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตาม พรบ.
บริษัทมหาชนจํากัด และ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมีความรูความสามารถ
เหมาะสมดวยคุณวุฒิ ประสบการณ รวมถึงเขาใจธุรกิจของบริษัทฯเปนอยางดี ไมมีความสัมพันธ
ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ 

การเขารวมประชมุในรอบป 2560 : - ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
- ประชมุสามัญผูถือหุน 

6 / 6 ครั้ง 
9 / 9 ครั้ง 
3 / 3 ครั้ง 
1 / 1 ครั้ง 

*โดยบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชือ่บุคคลเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการยังบริษัทในระหวางวันท่ี 2 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด
เสนอช่ือบุคคลเขามายงับริษัท* 

หมายเหตุ  (1) นับรวมสวนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
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บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

นิยามกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเปนอิสระตามนิยามความเปนอิสระของกรรมการอิสระ โดย 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง

2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง
และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอให
เปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจ
เปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการ
อิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง

5. ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือ
หุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู

6. ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง
รวมท้ังไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทาง
วิชาชีพน้ัน ดวย

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งข้ึน เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ี
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

8. ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
9. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนท่ีเปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน

10. มีหนาท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีกําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ




