
 
สิ่งที่สงมาดวย 3 

 
 หนาที่ 1/3  

 

 

ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี 

อายุ : 50 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ 

การศึกษา : : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี  

สาขาวิชาสถิติประยุกต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP107/2557)  

การดํารงตําแหนงในบริษัท 

26 เมษายน 2556 - ปจจุบัน 

2544 - ปจจุบัน 

:  

กรรมการ และกรรมการบริหาร (ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 1 ป) 

เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารจัดการ 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน : ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 

ประสบการณการทํางาน 

 2548 - 2554 

:  

ผูจัดการ  

ดูแลรับผิดชอบลูกคารายใหญ ภาคการเงินการธนาคาร   

บริษัท ฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย) จํากัด  

การเขารวมประชุมในรอบป 2556 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 / 3 คร้ัง 

การถือหุนในบริษัท 

(ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556) 

: จํานวน 2,000,000 หุน คิดเปน 0.49% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : นองชายของนายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท 
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ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน 

อายุ : 53 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ 

การศึกษา : : -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 90/2554)  

การดํารงตําแหนงในบริษัท 

 28 กุมภาพันธ 2554 - ปจจุบัน 

:  

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 3 ป) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน : 2 แหง 

2553 - ปจจุบัน 

2553 - ปจจุบัน 

 กรรมการ บริษัท อัลฟา แอบโซลูท จํากัด 

กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 

ประสบการณการทํางาน  

2552 - 2553 

 

2551 - 2552 

 

2547 - 2551        

:   

กรรมการผูจัดการ 

สายงานคาหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

กรรมการผูจัดการ 

สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

รองกรรมการผูจัดการ 

ฝายลงทุน บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)                          

การเขารวมประชุมในป 2556 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 คร้ัง 

การถือหุนในบริษัท 

(ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556) 

: จํานวนหุน 4,020,000 หุน คิดเปน 0.99% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในลักษณะตาง ๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา      : 

- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

- ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 
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 หนาที่ 3/3  

 

นิยามกรรมการอิสระ 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เทากับขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ

อิสระรายนั้น ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ 

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของกรรมการ

อิสระ รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมี

ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ 

ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา

ที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่ง

ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 


