
ข้อมูลกรรมการอิสระเพือ่การรับมอบฉันทะ 

Profile of the Independent Directors as Proxy of Shareholders 

 

ชื่อ-นามสกุล 
Name-Surname 

นายวีระชยั  งามดวีิไลศกัดิ ์
Mr. Weerachai  Ngarmdeevilaisak 
 

ต าแหน่ง 
Position 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
Chairman of Risk Management Committee/Member of The Nomination and 
Remuneration Committee/Member of Audit Committee/Independent Director 
 

อาย ุ
Age 

60  ปี 
 

ที่อยู ่
Address 

37  หมู ่4 รามอินทรา 4 ถ.รามอนิทรา แขวงอนสุาวรยี ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  
37 Moo 4, Ramindra 4, Ramindra Rd., Anusaowaree, Bang Khen, Bangkok 
 

การศึกษา 
Education 

ประกาศนียบตัรชัน้สงู บรหิารภาครฐัและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ 
Advance Certificate Course in Public Administration and Law for Executives, King 
Prajadhipok’s Institute   
 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการไทย (IOD) 
Training  

DCP  Director Certification Program for Trainer 
Finance for Non-Finance Director 2546 
Role of the Compensation Committee Program 2550 
Successful Formulation & Execution o Strategy 2552   
 

ประสบการณก์ารท างาน 
ระยะ 5 ปียอ้นหลัง 
 
 
 
 
 
 
Experience for the  

2552-2559        กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบ 
                         แทน ประธานบรหิารความเสีย่ง บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท 
2559-ปัจจบุนั     กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบ 
                          แทน ประธานบรหิารความเสีย่ง บมจ. พฤกษา โฮลดิง้ 
2557-2564        ประธานกรรมการ บมจ. ออลลา่ 
2559-ปัจจบุนั     ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สนิมั่นคงประกนัภยั 
2560-ปัจจบุนั     ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 
2009-2016         Member of Audit Committee, Chairman of Nomination and 

    สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 6 

    Enclosure 6 

 



past 5 years                           Remuneration Committee, Chairman of Risk Management  
                          Committee Assistant Commission – Pruksa Real Estate Plc. 
2016-Present     Member of Audit Committee, Chairman of Nomination and 
                          Remuneration Committee, Chairman of Risk Management  
                          Committee Assistant Commission – Pruksa Holding Plc. 
2014-2021        Chairman - ALLA Plc. 
2016-Present    Chairman of Audit Committee- Syn Mun Kong Insurance Plc. 
2017-Present    Chairman of Audit Committee- Autocorp Holding Plc.     

ต าแหน่งงานอืน่ในปัจจุบนั 
 
 
Other Current Positions 
 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง, กรรมการตรวจสอบ บมจ. พฤกษา โฮลดิง้ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สนิมั่นคงประกนัภยั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ออโตค้อรป์ โฮลดิง้ 
Chairman of Risk Management Committee, Member of Audit Committee Pruksa 
Holding Plc. 
Chairman of Audit Committee – Syn Mun Kong Insurance Plc. 
Chairman of Audit Committee – Autocorp Holding Plc. 

การถอืหุน้ในบริษัท 
Share holding 

ไมม่ี 
None 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระ
พิจารณาที่เกี่ยวข้อง 
Conflict of Interest in Relating 
Considered Agendas 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการปี 2565 
 
Item No.6  To consider for approval the director remuneration for the year 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อ-นามสกุล 
Name-Surname 

พลต ารวจเอก ภาณ ุ เกิดลาภผล 
Pol Gen Pharnu  Kerdlarpphon 
 

ต าแหน่ง 
Position 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ 
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/Member of Audit 
Committee/Independent Director 
 

อาย ุ
Age 

67 ปี 
 

ที่อยู ่
Address 

58  ซอยบางแวก 146  แขวงบางไผ ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
58 Soi Bangwaek 146 , Bang Phai, Bang Khae, Bangkok 
 

การศึกษา 
Education 

ปรญิญาโท  รฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
Master of Public Administration Program, The National Institute of 
Development  Administration 
 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการไทย (IOD) 
Training  
 

DAP  Director Accreditation Program  105/2013  

ประสบการณก์ารท างาน 
ระยะ 5 ปียอ้นหลัง 
 
 
 
Experience for the  
past 5 years 

2557-2558       ผูช้่วยผูบ้ญัชาการต ารวจแหง่ชาติ 
2554-2557       ผูบ้ญัชาการ ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 
2554-2557       กรรมการ องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 
2556-2557       กรรมการ บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
2014-2015        Assistant Commission-General, Royal Thai Police 
2011-2014       Commissioner, Immigration Bureau 
2011-2014       Director, Bangkok Mass Transit Authority 
2013-2014       Director, Airports of Thailand Plc. 
 

ต าแหน่งงานอืน่ในปัจจุบนั 
Other Current Positions 

ไมม่ี 
None 

การถอืหุน้ในบริษัท 
Share holding 

ไมม่ี 
None 

 



 
การมีส่วนได้เสียในวาระ
พิจารณาที่เกี่ยวข้อง 
Conflict of Interest in 
Relating Considered 
Agendas 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการปี 2565 
 
Item No.6 To consider for approval the director remuneration for the year 
2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นิยามกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะร่วมกันพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการ
พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม
พระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึง ประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือ 
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ท างาน ความรู้
ความสามารถ ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบายแต่งตัง้คณะกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
และไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระประกอบไปดว้ย 

1. ไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

2. มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์

3. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ  ทัง้นี ้ไดน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังานทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูอ้นญุาต 

5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่ เป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหารผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูม้ี
อ  านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ 
หรอืบรษัิทยอ่ย 

6. ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัทฯ  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน กลต. 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี 
ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ



บริษัทฯ สงักัดอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ
อนญุาตตอ่ส านกังาน กลต.  

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่มผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่น 
ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน
วนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

9. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึง่
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษา
ที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

11. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

12. เป็นผูท้ี่ไดร้บัความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป 

13. สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการด าเนินหนา้ที่ของคณะกรรมการ 

14. การด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระจะด ารงต าแหนง่ไดเ้ป็นระยะเวลา 9 ปี หรอื 3 วาระติดตอ่กนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definition of Independent Director 

The members of the Nomination and Remuneration Committee work together to review and determine 
principles and policies on nomination and appointment of the Company’s independent directors, based 
on the qualifications as specified by the Public Limited Company Act, Notifications of the Securities 
Commission, Notifications of Capital Market as well as other related regulations, e. g. ,.  Other 
qualifications, such as work experience, knowledge and skills are also taken into account. The Company 
has a policy to appoint at least one- third of the total directors and not less than three directors as the 
Company’s independent directors. 

Qualification of Independent Directors 

1. Being appointed by the Company’ s Board of Directors or the Annual General Meeting of 
Shareholders 

2. Possessing qualifications as specified by the laws about securities and stock market and the 
regulations of the Stock Exchange of Thailand: 

3. Not holding shares in excess of 1 percent of the total shares with the voting rights of the company, 
the parent company, subsidiaries,  associated companies or related companies, inclusive of the 
shares held by related parties 

4. Having never been a director participating in management, an employee, a consultant with regular 
salary, or a person with power to control the company, except relieved from aforesaid characteristic 
at not less than two years before submitting permission to the Office.   However, the prohibited 
characteristics do not include independent directors who used to work as civil servants or advisors 
to any government bodies holding major shareholding 

5. Not being a person of whole blood or registration as stated in the law, in the manner of being father 
or mother, spouse, brotherhood and offspring including spouse of the offspring of the management, 
other directors, major shareholders, persons with controlling power or persons to be proposed as 
the Company’s directors or management or persons with controlling power on the Company or 
subsidiaries 

6. Not having or never having been in business relation the Company, the subsidiaries,  the affiliates, 
the major shareholders or the persons with controlling power, in the manners that may obstruct the 
independent exercise of discretion;   Not having been a significant shareholder or a person  with 
controlling power of the persons with business relation with the Company, the subsidiaries, the 
affiliates, the major shareholders or the persons with control power, except relieved from aforesaid 
characteristics at not less than two years before the date of submission for permission from the 
Securities and Exchange Commission 



7. Not being or having been an auditor for the Company, the subsidiaries, the affiliates, a major 
shareholder or a person with control power;  not being a significant shareholder, an authorized 
person or partner of auditing offices whose auditors work for the Company, the subsidiary, the 
affiliates, a major shareholder or a person with control power in the Company, except relieved from 
such characteristic at not less than two years before the date of submission for permission from the 
Securities and Exchange Commission 

8. Not being or never having been a professional service provider of legal advisor or financial advisor  
services, with service fee exceeding Baht two million per annum, for the Company, the subsidiaries, 
the affiliates,  major shareholder or a person with control power on the Company;  not being a 
significant shareholder, a person with control power or a partner of the professional provider, except 
relieved from such characteristic at not less than two years before the date of submission for 
permission from the Office Securities and Exchange Commission 

9. Not being a director appointed to be a representative of  a director of the Company, a major 
shareholder or shareholders with a relation to the major shareholder 

10. Not operating similar business or involving in significant business competition to the Company or 
the subsidiary; not being a significant partner in a partnership company or not being a director, an 
employees, an advisor earnings regular salary; or not holding shares of over one percent of the total 
shares with the voting right in other companies that operate business similar or competing with 
business of the Company or subsidiaries 

11. Not having other characteristics that will hinder independent opinions about the Company’ s 
operation 

12. Being trusted and accepted in general 

13. Having adequate time to perform duties as an independent director 

14. Being appointed for 9 years or 3 consecutive terms.  

 


