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ประกอบการพิจารณาในวาระที  6  พิจารณาอนุมตัิแตง่ตังกรรมการอิสระเพิมจาํนวน 1 ทา่น  

รายนามและประวตัิของบุคคลทีไดร้บัการเสนอชือแตง่ตังดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเพิม

1.  ชือ – สกุล : รองศาสตราจารย ์ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกุล   
    ประเภทกรรมการ : กรรมการอสิระ 
    อายุ  : 65 ปี 
   สญัชาติ : ไทย 
 วุฒิการศึกษา :   ปริญญาเอก การจดัการ มหาวทิยาลยัโอคลาโฮมา สหรฐัอเมริกา 
   ปริญญาโท พบ.ม (การเงินการคลงั)สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
 ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

การอบรมจาก IOD :     หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
      การถือหุน้ในบริษัท :     จาํนวน - หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด 
      ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน   2 แห่ง :         

- กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเฟรชอินดสัตรี  
 - กรรมการอสิระ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โรงพยาบาลนนทเวช 
      ตาํแหน่งในกิจการอืน  3 แห่ง    

:        -  ทีปรึกษาศนูยค์อมพิวเตอร ์คณะพาณิชยศาสตรแ์ละบญัชี มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ ์
-  รองศาสตราจารยภ์าควิชาการธนาคารและการเงิน  คณะพาณิชยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ ์
 -  ทีปรึกษาวิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (ไอทีในธุรกิจ) โครงการคณะพาณิชยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ ์
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่มี 

       วิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท   
โดยทีบริษัทยงัมิไดมี้การแต่งตังคณะอนุกรรมการสรรหา (Nominating Committee)  กาํหนดใหค้ณะกรรมการ
บริษัทเป็นผูท้าํหน้าทีสรรหากรรมการ  ทังกรรมการอสิระ กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร    และกรรมการทีมาจาก
ผูถื้อหุน้   รายใหญ่แต่ละกลุ่ม ทีมีคุณสมบติั และประสบการณห์ลากหลายทังในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์
ความสามารถเฉพาะดา้น  ทีเป็นประโยชน์กบับริษัท รวมทังการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฎบิติัหน้าที  
เพือเสริมสรา้งใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการทีเขม้แข็ง

นิยามกรรมการอิสระ
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบั ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัย ์
 กรรมการอิสระ  หมายถึง กรรมการภายนอกทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  และตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี  
1. ถือหุน้ไม่เกิน % ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลทีอาจมีความขดัแยง้  ทังนี ใหนั้บรวมหุน้ทีถือโดยผูที้เกียวขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลกูจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะพน้จากตาํแหน่ง
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่  ปี 
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3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็นบิดา
มารดา  คู่สมรส พีน้อง และบุตร  รวมทังคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ใน
ลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระ 

5. ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแต่งตังขึ นเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ     
ผูถื้อหุน้ซึงเป็นผูเ้กียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

6. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษัท 
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