
สิง่ที่สง่มาด้วย 8 
หน้า 1 ของ 2 

เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถอืหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ    นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ 

 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 65  ปี 
ที่อยู่ 59/295  หมู ่3  คลองเกลือ  ปากเกร็ด  นนทบรีุ 11120 
วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต   คณะวิศวกรรมศาสตร์   

Kyoto University   JAPAN 
ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต   คณะวิศวกรรมศาสตร์   
Kyoto University  JAPAN 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
 

Director Certification Program  , Audit Committee Program  -    
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการท างาน 
 

พ.ศ.2518 – 2550    อาจารย์ประจ าภาควิชาวศิวกรรมไฟฟ้า   
                               จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พ.ศ.2540 – 2557    กรรมการบริหาร    
                               สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
พ.ศ.2542 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ    
                                 บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า  
พ.ศ.2550 – 2557      อธิการบดี   สถาบนัเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น 
พ.ศ.2552 – ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบ  บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 
พ.ศ.2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ  บจก.วาเซดะ เอ็ดดเูคชัน่ (ไทยแลนด์)                           

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ พ.ศ.2542 – ปัจจบุนั  เทา่กบั 16 ปี  
ประวัติการเข้าประชุมปี 2557 คณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครัง้ จากทัง้หมด 11 ครัง้ 
 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่  
ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  
ปีที่ผ่านมา 

ไมมี่  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน 
   กิจการอ่ืน  
     กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
     กิจการที่แข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท 
     กิจการอ่ืน ที่อาจเกิดความขดัแย้งทาง 
        ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 
 
บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / 
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
  1. เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการที่มีสว่นร่วม 
ในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า  
 2.เป็น / ไมเ่ป็น ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ                 
(เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
 3.มี / ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ(เช่นการให้กู้ยืมเงินหรือ
การกู้ยืมเงิน-ระบ ุ              
ซือ้/ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ การให้ 
กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน–ระบ ุ         

 
 
 
 
ไมเ่ป็น 
 
 
ไมเ่ป็น 
 
ไมมี่ 
 

 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไมมี่ 
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ช่ือ    นายโชคชัย  ตัง้พูลสินธนา 

 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ 
อายุ 66 ปี 
ที่อยู่ 1275-81 ถนนทรงวาด, แขวงสมัพนัธวงศ์ , เขตสมัพนัธวงศ์ ,  

กรุงเทพฯ 10100 
วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท Business  Administration (Quantitative Analysis &  

 Financial)  University Of Wisconsin (Madison Campus)  
ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา  University Of Wisconsin At Madison , 

USA   
ปริญญาตรี วศิวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
 

Director Certification Program  3/2000 
Monitoring Fraud Risk Management 1/2009 
Audit Committee Program  28/2009 
Monitoring the Internal Audit Function 6/2009 
Monitoring the system of Internal Control and Risk Management   
7/2009 ,  Monitoring the Quality of Financial Reporting 12/2010 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการท างาน 
 

พ.ศ.2543 – ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   
                                บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
พ.ศ.2546 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                 บมจ.แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี  
พ.ศ.2556 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
                                 บจก.วิทย์คอร์ป โปรดกัส์  

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ พ.ศ.2543 – ปัจจบุนั  เทา่กบั 15 ปี  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครัง้ จากทัง้หมด 11 ครัง้ 

 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่  
ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี 
ที่ผ่านมา 

ไมมี่  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน 
   กิจการอ่ืน  
     กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
     กิจการที่แข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท 
     กิจการอ่ืน ที่อาจเกิดความขดัแย้งทาง 
        ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 
 
บมจ.แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี  
ไมมี่ 
 
ไมมี่ 

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / 
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
  1. เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการที่มีสว่นร่วม 
ในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า  
 2.เป็น / ไมเ่ป็น ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ( เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่
ปรึกษากฎหมาย) 
 3.มี / ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ(เช่นการให้กู้ ยืมเงินหรือ
การกู้ยืมเงิน-ระบ ุ  ซือ้/ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ การให้ 
กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน–ระบ ุ         

 
 
 
ไมเ่ป็น 
 
 
ไมเ่ป็น 
 
ไมมี่ 

 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไมมี่  
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ช่ือ        นายพิจารณ์  สุขภารังสี 

 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ   
อายุ 54  ปี 
ที่อยู่ 50/183 หมูบ้่านกฤษดานคร 21 ถนนบางนา- ตราด กม.7, ต าบลบางแก้ว ,  

อ าเภอบางพลี , จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 
 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

ปริญญาโท  คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัวอร์ริค ,ประเทศองักฤษ 
ปริญญาโท  คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัลอนดอน , ประเทศองักฤษ 
ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสตูร Director Certification Program 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ประวัติการท างาน พ.ศ.2530 –  2548            ทนายความ / ทนายความหุ้นสว่น   
                                        บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จ ากดั 
พ.ศ.2548 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
                                        บริษัท ส านกังานกฎหมายสยามซิตี ้จ ากดั 
มิ.ย.2553 – ปัจจบุนั          กรรมการอิสระ 
                                        บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ 2553 – ปัจจบุนั  เทา่กบั 5 ปี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท         :  เข้าประชมุ  6  ครัง้  จากทัง้หมด 6  ครัง้ 

  
 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่  
ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา 

ไมมี่ 
 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ใน
กิจการอื่น 
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

-  กิจการที่แข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ  
   ของบริษัท  
  -  กิจการอ่ืนที่อาจเกิดความขดัแย้งทาง 
     ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /  บริษัทใหญ่ / บริษัท
ย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
1.เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีสว่นร่วมในการ
บริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า  
2.เป็น / ไม่เป็น ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ                 
(เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย ) 
3.มี / ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เชน่ การซือ้ / ขาย 
วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการ
กู้ยืมเงิน – ระบ ุขนาดของรายการ)    
 
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุม 

 
 
ไมมี่  
ไมมี่ 
 
ไมมี่ 
 
 
 
 
 
 
ไมเ่ป็น 
 
เป็น ให้บริการทางกฎหมาย  
 
มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จา่ยคา่บริการทางกฎหมาย แก่ บริษัท ส านกังานกฎหมาย
สยามซีตี ้จ ากดั ในปี 2557 จ านวนเงิน  0.42 ล้านบาท 
 
 
ไมมี่ 
 
  

 

 
 


