
ข้อมูลกรรมการบริษัททีบริษัทฯ เสนอชือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 

ชือ-นามสกลุ นายสิทธิชยั  จนัทราวดี  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ 
 กรรมการบริหารความเสียง  
วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 7 เมษายน 2548 
วัน/เดือนปีเกดิ 23  ตุลาคม  2493   
อายุ  65 ปี  
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 189/9 ซอยสะพานขาว แขวงบางซือ กรุงเทพฯ 10800 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (ตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration, Fostering A Board and Management 

Team,  Directors Accreditation Program (DAP),  Director Certification Program (DCP), Audit 
Committee Program (ACP), Board Performance Evaluation, Raising The Awareness of  
Corporate Fraud in Thailand, Monitoring the Internal Audit Function (MIA), Monitoring the 
Quality of  Finance Reporting  (MFR), Monitoring the System of  Internal Control and Risk 
Management  (MIR), Monitoring Fraud Risk Management  (MFM) , ISO 26000 (Social 
Responsibility) 

การอบรมอืนๆในปี 2558  Advance Audit Committee Program (AACP), Director Certification Program Update (DCPU) 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ  11 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2558 8/8  ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 6/6  ครั ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 4/4  ครั ง (คณะกรรมการบริหารความเสียง) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
 2539 - 2543 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีกลาง บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
 2544 - 2546 นายกสมาคม ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย   
 2543 - 2553 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
 2519 – ปัจจุบนั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน ไม่มี   
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพจิารณา ไม่มี 

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 ประธานทีประชุมจะแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงใหที้ประชุมทราบ ก่อนเขา้สู่
วาระการประชุม 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
- ใหน้บัหนึงหุน้เป็นหนึงเสียง 

  - การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามทีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดคดัคา้น หรืองด
ออกเสียง โปรดยกมือขึน 
  • หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือคดัคา้น หรืองดออกเสียง ให้ผูถ้ือหุ้นบนัทึการลงมติคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน

บตัรลงคะแนนทีเจา้หนา้ทีไดแ้จกใหก่้อนเขา้ประชุม และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ทีนาํบตัรลงคะแนนของผู ้
ถือหุน้ทีคดัคา้นหรืองดออกเสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง และถือวา่ผูถื้อหุน้ทีไม่ไดย้กมือในทีประชุมมีมติ
ใหอ้นุมตัิตามทีประธานฯ เสนอใหที้ประชุมพจิารณาลงมติ  

  • หากไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดยกมือคดัคา้น หรืองดออกเสียง ถือว่าทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ใหอ้นุมติัตามที
ประธานฯ เสนอใหที้ประชุมพจิารณาลงมติ เวน้แต่กรณีทีผูถื้อหุน้ไดท้าํเครืองหมายในหนงัสือมอบฉนัทะไว้
แลว้ วา่ประสงคจ์ะลงมติคดัคา้นหรืองดออกเสียงประการใด ซึงบริษทัฯ ไดบ้นัทึกคะแนนเสียงทีคดัคา้นหรือ
งดออกเสียงดงักลา่วนันในการลงมติในแต่ละวาระไวด้ว้ยแลว้ 

 - ผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชุมแทน และใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุ้นตามทีผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนัน บริษทัฯ จะนาํการออกเสียง
ลงคะแนนตามทีผูถื้อหุ้นระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวไปบนัทึกรวบรวมไวล้่วงหนา้ ในขณะที
ผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉันทะไม่ตอ้งไป
กรอกบตัรลงคะแนนเสียงในทีประชุมอีก และนาํคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมกบัการออกเสียงลงคะแนน
ดงักลา่วขา้งตน้  

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 
- การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในทีประชุม และของผูถื้อ

หุน้ทีมอบฉันทะใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉันทะทีบริษทัฯ บนัทึกไวล้่วงหนา้ ในขณะทีผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ประชุม ทีออกเสียงไม่
เห็นดว้ย และงดออกเสียง มาหกัออกจากจาํนวนหุน้ทังหมดของผูที้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

- ประธานฯ จะประกาศใหที้ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระสินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง กีเสียง และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละเท่าใด 

 
................................. 
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นิยามกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระ (Independent Directors) คือ กรรมการทีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็น
อิสระต่อการบริหารจดัการและผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซึ งอาจทาํใหผ้ลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/
หรือผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ตอ้งลดลง 

 โดยบริษัทฯ ได้กําหนดคณุสมบัติของกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกําหนดขันตําของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี 

 1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริษทั ซึ งรวมถึงหุน้ทีถือโดยบุคคลทีเกียวขอ้ง ของ
หุน้ทีออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัทีเกียวขอ้ง ในกรณีทีเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบการถือหุน้ดงักลา่วจะจาํกดัไมใ่หเ้กินร้อยละ 0.5 

 2. ตอ้งไม่มีส่วนเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ทีปรึกษาทีไดรั้บเงินเดือนประจาํ/ผูม้ี
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลทีอาจมีความ 
ขดัแยง้ในเวลา 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตัง 

 3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะทีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร 
รวมทังคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอชือเป็น 
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั นิติบุคคล หรือบุคคลทีถือวา่เขา้ข่ายไม่อิสระตามขอ้กาํหนดกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทังความสัมพนัธ์ใน
ลกัษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจทุกประเภท ตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์เรื องการทาํรายการทีเกียวโยงกัน ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นและสมควรซึ งมิได้เกิดขึนอย่างสมําเสมอและ
ต่อเนือง ตอ้งไดรั้บอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัก่อนและมติทีไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์

 5. ไม่เป็นกรรมการทีรับการแต่งตั งขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ งเป็น
ผูเ้กียวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั ยกเวน้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนิน
กิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ โดยมี
การตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 

 6. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ 

 7. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 
 8. สามารถปฏิบติัหนา้ทีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมทังผูเ้กียวขอ้งหรือญาติ
สนิทของบุคคลดงักล่าว 

  

 

 

 

 

 

ข้อมูลกรรมการบริษัททีบริษัทฯ เสนอชือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชือ-นามสกลุ นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ   
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
 / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
 /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสียง 
วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 10 มกราคม 2557 
วัน/เดือน/ปีเกิด 19  มิถนุายน 2504 
อายุ 54  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 35 ซอยร่มเกลา้ 6 ถนนร่มเกลา้ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (น.ม.) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Acreditation  Program(DAP) 
การอบรมอืนๆในปี 2558  ไม่มี 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ 2  ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 8/8 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 6/6 ครั ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 4/4 ครั ง (คณะกรรมการบริหารความเสียง) 
 3/3 ครั ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน) 
ประสบการณ์การทาํงาน 

2548 – ปัจจุบนั ผูเ้ชียวชาญในกระบวนการอนุญาโตตลุาการ และไกล่เกลียขอ้พิพาท 
2543 – ปัจจุบนั ทนายความอิสระ 

 -ทนายความวา่ความคดีอาญา    
 -คดีเกียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 -คดีแพง่ทุนทรัพยสู์ง  
 -คดีทางธุรกิจทัวไป 

2543 – ปัจจุบนั สาํนกังานกฎหมาย ปุณยฤทธิ  กรุงเทพมหานคร 
 -ทนายความคดีอาญา และคดีแพง่ 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั  
ณ วันที 31 ธ.ค.2558 ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน ไม่มี 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพจิารณา ไม่มี 
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