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เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผูถือหุนมอบหมายใหกรรมการอิสระที่ไมมีสวนไดเสียในวาระการประชุมเปนผูรับมอบฉันทะ 
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ 

ช่ือ        นายเกียรติ  ชินโน 
ตําแหนงในบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
อายุ 80 ป 

 
ท่ีอยู 24 ซอยสุขุมวิท 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี โยโกฮามา ประเทศญี่ปุน 

 
ประวัติการทํางาน พ.ศ.2536 – ปจจุบัน   กรรมการ   บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา   จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ.2539 – ปจจุบัน   กรรมการ   บริษัท โคลอน อินดัสตรี้ จํากัด 
พ.ศ.2542 – ปจจุบัน   กรรมการ   บริษัท มูราโมโต จํากัด 
พ.ศ.2546 – ปจจุบัน   กรรมการ   บริษัท เอ็น เอ็น ที คอนซัลด้ิง จํากัด 
พ.ศ.2547 – ปจจุบัน   กรรมการ   บริษัท โชจิทสึ (ประเทศไทย) จํากัด* 
พ.ศ.2517 – 2547      รองประธาน     บริษัท นิจิเมน(ประเทศไทย) จํากัด 
 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการ พ.ศ.2536 – ปจจุบัน  เทากับ 16 ป 
 

 

การเขารวมประชุมในป 2551 คณะกรรมการบริษัท         :  เขาประชุม  5  ครั้ง  จากทั้งหมด 5  ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ   :  เขาประชุม  6  ครั้ง  จากทั้งหมด  6  ครั้ง 
 

 

การถือหุนในบริษัท ไมมี  
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปท่ีผานมา 

ไมมี  

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหาร 
ในกิจการอื่น 
  - กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- กิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับ  
  ธุรกิจ ของบริษัท ฯ 

  -  กิจการอื่นท่ีอาจเกิดความขัดแยงทาง 
    ผลประโยชนตอบริษัทฯ 
การมีสวนไดเสียกับบริษัท /           
บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน
ปจจุบันหรือในชวง 2 ปท่ีผานมา  
1. เปน / ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวม         
ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง             
หรือท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา  
 2.เปน / ไมเปน ผูใหบริการทางวิชาชีพ        
(เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   
3.มี / ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน       
การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ 
การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน – ระบุ 
ขนาดของรายการ)    
การมี / ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

 
 
ไมมี 
มี  บริษัท โชจิทสึ (ประเทศไทย) จํากัด* 
 
ไมมี 
 
 
 
 
 
 
ไมเปน 
 
 
ไมเปน 
 
มี   / บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา ซื้อวัตถุดิบจาก บจ. โชจิทสึ (ประเทศไทย) ป 2551  
มูลคา 374.85 ลานบาท  
 
ไมมี 
 

 

* (บริษัท โชจิทสึ (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจนําเขา สงออก พลาสติก เคมีภัณฑ ฯลฯ  เดิมชื่อ บริษัท นิจิเมน (ประเทศไทย) จํากัด 
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ช่ือ        นายกฤษดา  วิศวธีรานนท 

 
ตําแหนงในบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

 
อายุ 59 ป 

 
ท่ีอยู 59/295  หมู 3  คลองเกลือ  ปากเกร็ด  นนทบุรี   

 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกียวโต    ประเทศญี่ปุน 

DIRECTOR CERTIFICATION  PROGRAM CLASS  7/2002 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ประวัติการทํางาน พ.ศ.2550 – ปจจุบัน    อธิการบดี             สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุน 
พ.ศ.2542 – ปจจุบัน    กรรมการ              บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  
พ.ศ.2541 – 2546       กรรมการ               บริษัท แวสท เทคนิคัล เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนต จํากัด 
พ.ศ.2540 – ปจจุบัน    กรรมการบริหาร    สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) 
พ.ศ.2518 – 2550       อาจารยประจํา      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                                 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการ พ.ศ.2542 – ปจจุบัน  เทากับ 10 ป  
การเขารวมประชุมในป 2551 คณะกรรมการบริษัท         :  เขาประชุม  5  ครั้ง  จากทั้งหมด 5  ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ   :  เขาประชุม  5  ครั้ง  จากทั้งหมด  6  ครั้ง 
 

 

การถือหุนในบริษัท ไมมี  
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปท่ีผานมา 

ไมมี  

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหาร 
ในกิจการอื่น 
  - กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- กิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับ  
  ธุรกิจ ของบริษัท ฯ 

  -  กิจการอื่นท่ีอาจเกิดความขัดแยงทาง 
    ผลประโยชนตอบริษัทฯ 
การมีสวนไดเสียกับบริษัท /           
บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน
ปจจุบันหรือในชวง 2 ปท่ีผานมา  
1. เปน / ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวม         
ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง             
หรือท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา  
 2.เปน / ไมเปน ผูใหบริการทางวิชาชีพ        
(เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   
3.มี / ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน       
การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ 
การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน – ระบุ 
ขนาดของรายการ)    
การมี / ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

 
 
ไมมี 
ไมมี 
 
ไมมี 
 
 
 
 
 
 
ไมเปน 
 
 
ไมเปน 
 
ไมมี  
 
 
ไมมี 
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ช่ือ        นายโชคชัย  ตั้งพูลสินธนา 
ตําแหนงในบริษัท กรรมการอิสระ  และ กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 61  ป 
ท่ีอยู 1275-81 ถนนทรงวาด, แขวงสัมพันธวงศ , เขตสัมพันธวงศ , กรุงเทพฯ 
คุณวุฒิการศึกษา MASTER OF BUSINESS  ADMINISTRATION (QUANTITATIVE ANALYSIS & 

FINANCIAL) UNIVERSITY OF WISCONSIN (MADISON CAMPUS)  
ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา  UNIVERSITY OF WISCONSIN   AT MADISON , USA   
ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสราง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM CLASS 3/2000 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 

ประวัติการทํางาน พ.ศ.2543 – ปจจุบัน          กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   
                                        บริษัท  ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2546 – ปจจุบัน          กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                        บริษัท แอดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  
พ.ศ.2547 – ปจจุบัน          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                                        บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ล จํากัด (มหาชน)  
พ.ศ.2534 – 2543             กรรมการและกรรมการผูชวยผูจัดการ 
                                        บริษัทหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)  
พ.ศ.2541 – 2545             กรรมการ    ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2541 - มี.ค.2547       กรรมการและเลขานุการ       สมาคมบริษัทเงินทุน 
พ.ศ.2543 – 2545              กรรมการ        บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด  
พ.ศ.2543 - มี.ค.2547       กรรมการผูจัดการ      บริษัทหลักทรพัย กรุงเทพธนาทร จํากัด  
                                        (มหาชน) 
พ.ศ.2543 - มี.ค.2547       กรรมการ       บริษัทหลักทรัพย บีฟท  
พ.ศ.2544 - มี.ค.2547       กรรมการ      บริษัท ตะวันนาโฮเทล จํากัด  
พ.ศ.2550 – ปจจุบัน          กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ, 
                                        กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
                                        บริษัท  ไทยอะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการ พ.ศ.2543 – ปจจุบัน  เทากับ 9 ป  
การเขารวมประชุมในป 2551 คณะกรรมการบริษัท         :  เขาประชุม  5  ครั้ง  จากทั้งหมด 5  ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ   :  เขาประชุม  6  ครั้ง  จากทั้งหมด  6  ครั้ง 
 

การถือหุนในบริษัท ไมมี  
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี  
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหาร ในกิจการอื่น 
  - กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- กิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท  
  -  กิจการอื่นท่ีอาจเกิดความขัดแยงทาง 
    ผลประโยชนตอบริษัทฯ 
การมีสวนไดเสียกับบริษัท /  บริษัทใหญ / บริษัทยอย / 
บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน
หรือในชวง 2 ปท่ีผานมา  
1. เปน / ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจางหรือท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา  
 2.เปน / ไมเปน ผูใหบริการทางวิชาชีพ                 
(เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   
3.มี / ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / 
สินคา / บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน – ระบุ ขนาด
ของรายการ)    
การมี / ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม 

 
ไมมี  
ไมมี 
ไมมี 
 
 
 
 
ไมเปน 
 
ไมเปน 
 
ไมมี   
 
   
ไมมี 
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