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ประกอบการพิจารณาในวาระที� 5 พิจารณาอนุมตัิเลือกตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ  

1. ประวตัิของบุคคลซึ�งไดร้บัการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ  
1.1 นายศิริวฒัน์   วงศจ์ารุกร         

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั#ง :  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /  
   กรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัทภิบาล / 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

     อายุ  : 49 ปี 
    สญัชาติ : ไทย 
 วุฒิการศึกษา  :   ปริญญาเอกดุษฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ6 สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 การอบรม :   หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
   หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  
   โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   การถือหุน้ในบริษัท :  จาํนวน 8,415,259 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั#งหมด 

 ประวตัิการทาํงานในช่วง 5 ปี  

 1. ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ MFEC และบริษทัในเครือ 

     MFEC Group      ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง                     ตาํแหน่ง จาํนวนครั#ง 
ที�เขา้ประชุม 

บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี  
*จดทะเบียนแปรสภาพ 
เป็นบริษัทมหาชน 
1 ก.ค. 2546 

3 มี.ค. 2540 – ปัจจุบนั   20 ปี 
19 ก.พ. 2557 – ปัจจุบนั 
22 ก.พ. 2549 – ปัจจุบนั 
12 พ.ค. 2559 – ปัจจุบนั 

กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

7/7 
9/9 
6/10 
1/2 

บจ.โมเดอรน์ฟอรม์  
อินทิเกรชั �น เซอรว์สิเซส 

2548 – ปัจจุบนั กรรมการ (บริษัทยอ่ย)  

บจ.เอ็ม ไอ เอส  
เอา้ทซ์อรส์ซิ�ง 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ (บริษัทยอ่ย)  

บจ.พรอมทน์าว 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ (บริษัทรว่ม)  

2. ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น / กิจการอื�นที�สาํคญั / การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั เกี�ยวเนื�อง
กบัธุรกิจของบรษิทั 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 
ในตลาดหลกัทรพัย ์

กิจการอื�น (ที�สาํคญั) 
ที�ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

ดาํรงตาํแหน่งในกิจการ
ที�แขง่ขนั /เกี�ยวเนื�อง
กบัธุรกิจของบริษัท จาํนวน ตาํแหน่ง จาํนวน ตาํแหน่ง 

2  แห่ง กรรมการ - บมจ.อควา คอรป์อเรชั �น 
              และบริษัทในกลุ่ม 2 บริษัท  
กรรมการ – บจ. ไทย คอนซมูเมอร ์ 
                ดิสทริบิวชั �น เซ็นเตอร ์ 
กรรมการ – บจ.แอ็คคอมพลิชเวย ์  
                โฮลดิ# ง จาํกดั 

2 แหง่ กรรมการ – บจ.ปัญญจลกัษณพ์าสุข -ไมมี่- 

กรรมการ – บมจ.มติชน กรรมการ – บจ. ดิจิทลั เวนเจอรส์ ์
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 ผลงานในปี 2559 : 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี�ยง 
คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
1. กาํกบัดแูลการดาํเนินกิจการให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของ
บริษัท ตลอดจนมติของผูถื้อหุน้ 

2. ส่งเสริมใหด้าํเนินธุรกิจ 
   ภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูล 
   กิจการที�ดี 
 

1. กลั �นกรอง นโยบาย ทิศทาง 
กลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจ
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพธุรกิจ 
และการแข่งขนั 

2. บริหารจดัการและกาํกบั
ดแูลการดาํเนินธุรกิจให้
เป็นไปตามแผนงบประมาณ
ที�วางไว ้

1. ทบทวนร่างกฎบตัร 
2.พิจารณากรอบการบริหาร
ความเสี� ยง และกลั �นกรอง
ปัจจยัความเสี�ยงที�มีผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ขององคก์ร 

3.จัดตั# งคณ ะทํ างานบ ริหาร
ความเสี�ยง 

4.ส่งเสริมและจัดฝึกอบรมให้
ผู ้ บ ริ ห า ร  แ ล ะ หั ว ห น้ า
หน่วยงาน 

5.กาํหนดใหค้ณะทํางานบริหาร
ความ เสี� ย งรายงานความ
คืบหน้า ในการบริหารจดัการ
ความเสี�ยงทุกไตรมาส 

6.ใหค้าํแนะนําฝ่ายบริหาร 
  มุ่งเนน้ป้องกนัความเสี�ยงและ 
  จดัลาํดบัความสาํคญั 

1.ทบทวนร่างกฎบตัร 
2.สรรหา/คดัเลือกบุคคล 
   เสนอต่อคณะกรรมการ 
   แต่งตั#งดาํรงตาํแหน่ง 
   กรรมการของบริษัทและ 
   บริษัทย่อย 
3.ส่งเสริม  สนับสนุน ให ้
   ผูถื้อหุน้นําเสนอบุคคลที� 
   มีคุณสมบติัเหมาะสม 
   เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 
   กรรมการบริษัท 

 
ประวตัิการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ยอ้นหลงั 
 คุณสมบติั 
1.การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรืออยู่ระหวา่งการถูกฟ้องรอ้งคดีอาญา 
 

            มี          ไมมี่ 

2.การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษ์ทรพัย ์
 

            มี          ไมมี่ 

3.การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษัท และหา้งหุน้ส่วนที�ถูกพิพากษาใหเ้ป็น 
   บุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษ์ทรพัย ์

            มี          ไมมี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

√ 

√ 
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1.2 นายธนกร  ชาลี                                                    
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั#ง :  กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
   กรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัทภิบาล  

     อายุ  : 49 ปี 
    สญัชาติ : ไทย 
 วุฒิการศึกษา  :   ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 การอบรม :   หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
   หลกัสตูร How to Develop Risk Management Plan (HRP)  
   โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   การถือหุน้ในบริษัท :  จาํนวน - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0 ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั#งหมด 

 ประวตัิการทาํงานในช่วง 5 ปี  

 1. ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ MFEC และบริษทัในเครือ 

     MFEC Group      ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง                     ตาํแหน่ง จาํนวนครั#ง 
ที�เขา้ประชุม 

บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี  
*จดทะเบียนแปรสภาพ 
เป็นบริษัทมหาชน 
1 ก.ค. 2546 

12 พ.ค. 2558 – ปัจจุบนั   2 ปี 
10 ก.ค. 2546 – ปัจจุบนั 
19 ก.พ. 2557 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 

7/7 
8/9 

10/10 
 

บจ.บริษัท แอดวานซ ์ 
อินเทลลิเจนซ ์โมเดิรน์นิตี#  

2547 – ปัจจุบนั กรรมการ (บริษัทยอ่ย)  

บมจ.โมทีฟ เทคโนโลยี 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ (บริษัทยอ่ย)  
บจ.โมเดอรน์ฟอรม์  
อินทิเกรชั �น เซอรว์สิเซส 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ (บริษัทยอ่ย)  

2. ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น / กิจการอื�นที�สาํคญั / การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั เกี�ยวเนื�อง
กบัธุรกิจของบรษิทั 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 
ในตลาดหลกัทรพัย ์

กิจการอื�น (ที�สาํคญั) 
ที�ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

ดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�
แข่งขนั /เกี�ยวเนื�องกบั

ธุรกิจของบริษัท จาํนวน ตาํแหน่ง จาํนวน ตาํแหน่ง 
- -ไมมี่- 1 แห่ง กรรมการ – บจ.โคช้ มารเ์ก็ตติ# ง -ไมมี่- 

 
 ผลงานในปี 2559 : 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
1. กาํกบัดแูลการดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของ
บริษัท ตลอดจนมติของผูถื้อหุน้ 

2. ส่งเสริมใหด้าํเนินธุรกิจ 
   ภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูล 
   กิจการที�ดี 

 

1. กลั �นกรอง นโยบาย ทิศทาง กลยุทธใ์น
การดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ธุรกิจ และการแข่งขนั 

2. บริหารจดัการและกาํกบัดแูลการ
ดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามแผน
งบประมาณที�วางไว ้

1. ทบทวนร่างกฎบตัร 
2.พิจารณากรอบการบริหารความเสี�ยง และ
กลั �นกรองปัจจัยความเสี�ยงที� มีผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธข์ององคก์ร 

3.จดัตั#งคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง 
4.ส่งเสริมและจัดฝึกอบรมใหผู้้บริหาร และ
หวัหนา้หน่วยงาน 

5.กําหนดให้คณะทํางานบริหารความเสี�ยง
รายงานความคืบหนา้ ในการบริหารจดัการ
ความเสี�ยงทุกไตรมาส 

6.ใหค้าํแนะนําฝ่ายบริหาร  มุ่งเนน้ป้องกนั
ความเสี�ยงและจดัลาํดบัความสาํคญั 
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ประวตัิการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ยอ้นหลงั 
 คุณสมบติั 
1.การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรืออยู่ระหวา่งการถูกฟ้องรอ้งคดีอาญา 
 

            มี          ไมมี่ 

2.การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษ์ทรพัย ์
 

            มี          ไมมี่ 

3.การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษัท และหา้งหุน้ส่วนที�ถูกพิพากษาใหเ้ป็น 
   บุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษ์ทรพัย ์

            มี          ไมมี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 
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1.3 ดร.ชาญ  ธาระวาส                                                   
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั#ง :  กรรมการอสิระ /  
      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

     อายุ  : 65 ปี  
    สญัชาติ : ไทย 
 วุฒิการศึกษา :   ปริญญาเอก ดุษฏบีณัฑิต สาขาการเงิน Western American University, USA 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 การอบรม :   หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
   หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  
   โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   การถือหุน้ในบริษัท :  จาํนวน - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0 ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั#งหมด 

 ประวตัิการทาํงานในช่วง 5 ปี  

 1. ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ MFEC และบริษทัในเครือ 

     MFEC Group      ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง                     ตาํแหน่ง จาํนวนครั#ง 
ที�เขา้ประชุม 

บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี  
*จดทะเบียนแปรสภาพ 
เป็นบริษัทมหาชน 
1 ก.ค. 2546 

9 ส.ค. 2559 – ปัจจุบนั 6 เดือน 
 
 
 

กรรมการ  
(ที�ประชุมคณะกรรมการ 4/2559 มีมติแต่งตั#งให้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนนายไพฑรูย ์ ศิริฉตัร

ชยักุล ซึ�งขอลาออก) 

4/7 
 
 

 
7 ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/2 

2. ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น / กิจการอื�นที�สาํคญั / การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั เกี�ยวเนื�อง
กบัธุรกิจของบรษิทั 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 
ในตลาดหลกัทรพัย ์

กิจการอื�น (ที�สาํคญั) 
ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

ดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�
แข่งขนั /เกี�ยวเนื�องกบั

ธุรกิจของบริษัท จาํนวน ตาํแหน่ง จาํนวน ตาํแหน่ง 
- -ไมมี่- 

 
5 แหง่ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  

– การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ 
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงดิจิตอลเพื�อเศรษฐกิจฯ 
ประธานกรรมการ – บจ. ซีแอม ครีเอชั �น 
กรรมการ–บจ.อินเตอร ์แคปปิตอล ลีสซิ�ง 

-ไมมี่- 

 
 ผลงานในปี 2559 : 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. กาํกบัดแูลการดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของผูถื้อหุน้ 

2. ส่งเสริมใหด้าํเนินธุรกิจ 
   ภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูล 
   กิจการที�ดี 

1.ทบทวนร่างกฎบตัร 
2.สรรหา/คดัเลือกบุคคลเสนอต่อคณะกรรมการ   แต่งตั#งดาํรง 
   ตาํแหน่งกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย 
3.ส่งเสริม  สนับสนุน ใหผู้ถื้อหุน้นําเสนอบุคคลที�มีคุณสมบติั 
   เหมาะสม   เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
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คณุสมบตัิเพิ�มเติมสาํหรบักรรมการอิสระที�ไดร้บัการเสนอชื�อ 

(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา) 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์ คุณสมบติั 

1.เป็นกรรมการที�มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดร้บั 
   เงินเดือนประจาํ 

           เป็น         ไมเ่ป็น 

2.เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย)           เป็น 
 

        ไมเ่ป็น 

3.มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที�มีนัยสาํคญั อนัอาจมีผลใหไ้มส่ามารถทาํหน้าที�ไดอ้ยา่งเป็น 
   อิสระ (เช่น การซื# อ/ขาย วตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยืม/ใหกู้ย้ืมเงิน) 

          เป็น         ไมเ่ป็น 

4.มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการดว้ยกนั           มี 
 

        ไมมี่ 

 
ประวตัิการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ยอ้นหลงั 
 คุณสมบติั 
1.การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรืออยู่ระหวา่งการถูกฟ้องรอ้งคดีอาญา 
 

            มี          ไมมี่ 

2.การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษ์ทรพัย ์
 

            มี          ไมมี่ 

3.การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษัท และหา้งหุน้ส่วนที�ถูกพิพากษาใหเ้ป็น 
   บุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษ์ทรพัย ์

            มี          ไมมี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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2. คณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษทั   

   (เท่ากบัขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

2.1 ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั#งหมดของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที�อาจมีความขดัแยง้  ทั#งนี# ใหนั้บรวมหุน้ที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลกูจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะพน้จากตาํแหน่ง
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

2.3 ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดา
มารดา  คู่สมรส พี�น้อง และบุตร  รวมทั#งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือบุคคลที�จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

2.4 ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะ
ที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระ 

2.5 ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั#งขึ# นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซึ�งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

2.6 ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษัท 

3 .วิธีการสรรหาบุคคลที�จะแตง่ตั�งเป็นกรรมการ 

3.1 เลขานุการบริษัท แจง้ขอ้กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถนําเสนอรายชื�อบุคคลที�มีความเหมาะสม เขา้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพยฯ์และเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th  และ
นําเสนอรายชื�อบุคคลซึ�งมีคุณสมบติัผ่านที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณา
ตามลาํดบั 

3.2  เสนอที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  พิจารณาคัดเลือกบุคคลที�มีคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยพิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการ คุณสมบติั ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ ์ 

3.3 เสนอที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา 

3.4 เสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั#งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมาก  ตามหลกัเกณด์งัต่อไปนี#  
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 
(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั#งเป็นรายบุคคลไป 
(3) บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั#งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน      

กรรมการที�พึงมีหรือพึงเลือกตั#งในครั#งนั#น    ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลือกตั#งในลาํดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนที�จะพึงมีหรือพึงเลือกตั#งในครั#งนั#น     ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก
เสียงชี# ขาด 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 คน 
(โดยกรรมการ 8 คนเป็นผูที้�มีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร และเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 5 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 55.5 
ของจาํนวนกรรมการทั#งหมด  โดยมีกรรมการผูที้�มีความรูด้า้นบญัชีและการเงินจาํนวน 4 คน คือ นายอนันต ์ ลี# ตระกลู, 
ศ.ดร.อุทยั  ตนัละมยั, รศ.ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกุล และ ดร.ชาญ  ธาระวาส) 




