
ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่ 

ช่ือ-นามสกลุ        : นายชยั จรุงธนาภบิาล  

           (ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง) 

ตาํแหน่ง        : กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ          :  56 ปี 

คณุวฒุทิางการศึกษา     - ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ  - DCP - Director Certification Program รุ่น 29/2546 

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  - ACP - Audit Committee Program ปี 2548 

ประวตักิารทาํงาน      2550 – ปจัจบุนั กรรมการตรวจสอบ บรษิทั อาหารสยาม จาํกดั (มหาชน) 

2549 – ปจัจบุนั กรรมการตรวจสอบ บรษิทั โออชิ ิจาํกดั (มหาชน) 

2547 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการอสิระ  บรษิทั คา้เหลก็ไทย จาํกดั (มหาชน) 

2546 – ปจัจบุนั กรรมการ   บรษิทั สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

2545 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

    และกรรมการอสิระ บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 

2543 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ทมีพรซีชิ ัน่ จาํกดั (มหาชน)  

ประเภทกรรมการที่เสนอเลอืกตัง้  - กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา   - คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่     : จาํนวน 5 แห่ง   

 บรษิทัทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน  : ไมม่กีารดาํรงตาํแหน่ง 

 กจิการอืน่ทีอ่าจทาํใหเ้กดิ    : ไมม่กีารดาํรงตาํแหน่ง 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการในบรษิทั  : 8 ปี 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2553   : คณะกรรมการบริษทั จาํนวน 4 ครัง้ จากจาํนวนท ัง้หมด 4 ครัง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

 การถอืหุน้ในบริษทั     : จาํนวน 672,500 หุน้ หรอืเทยีบเท่าประมาณรอ้ยละ 0.076 

 การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/  : - ไมม่ ี-  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บริษทัย่อย/ 

ในกรณีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 

ระบุการม/ีไม่ม ีส่วนไดเ้สยีในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบั บริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปจัจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. ไมเ่ป็น กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ 

2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รึกษากฎหมาย) 

3. ไมม่ ีความสมัพนัธทางธุรกจิทีม่นียัสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 

เอกสารแนบทา้ย 3 



ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่ 

ช่ือ-นามสกลุ      : นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์

          (ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง) 

ตาํแหน่ง       : กรรมการ 

อาย ุ        :  54 ปี 

คุณวฒุทิางการศึกษา    -  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  

มหาวทิยาลยัยูไนเตด็ สเตท อนิเตอรเ์นช ัน่แนล สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ประวตักิารอบรมจากสมาคม  - DAP – Directors Accreditation Program 

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

ประวตักิารทาํงาน     - 2538 – ปจัจบุนั กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร สายงานธุรกจิฟิลม์ภาพยนตร ์  

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลกือต ัง้  - กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการสรรหา   - คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่     : ไมม่กีารดาํรงตาํแหน่ง   

 บรษิทัทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน   : 15 บรษิทั (บรษิทัย่อยของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน))  

 กจิการอืน่ทีอ่าจทาํใหเ้กดิ    : ไมม่กีารดาํรงตาํแหน่ง 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการในบรษิทั    : 15 ปี 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2553     : คณะกรรมการบรษิทั จาํนวน 4 ครัง้ จากจาํนวนท ัง้หมด 4 ครัง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

 การถอืหุน้ในบรษิทั      : จาํนวน 1,216,124 หุน้ หรอืเท่ากบัประมาณรอ้ยละ 0.14 

 การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/   : ไมม่ ี

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย/ 

ในกรณีที่ดํารงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 

ระบุการม/ีไม่ม ีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบั บริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ใน

ปจัจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. ไมเ่ป็น กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ 

2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) 

3. ไมม่ ีความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 

เอกสารแนบทา้ย 3 



ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่ 

ช่ือ-นามสกลุ       : นายนฤนาท รตันะกนก 

           (ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง) 

ตาํแหน่ง        : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ         :  55 ปี 

คุณวฒุทิางการศึกษา     - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยลยัดทีรอยต,์ สหรฐัอเมรกิา 

ประวตักิารอบรมจากสมาคม    - DAP - Directors Accreditation Program รุ่นที ่62/2550 

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) - FSP – Financial Statement Program รุ่นที ่1/2551 

           - DCP – Director Certificate Program รุ่นที ่104/2551 

           - ACP – Audit Committee Program รุ่นที ่25/2552 

ประวตักิารทาํงาน      2553 – ปจัจบุนั กรรมการตรวจสอบ 

               ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

2549 – ปจัจบุนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 

ปจัจบุนั    กรรมการบรหิาร บรษิทั ลฟีสมารท์ จาํกดั 

2530 – 2540  กรรมการผูจ้ดัการ บงล. จเีอฟ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลอืกต ัง้  - กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการสรรหา   - คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่     : 1 บรษิทั   

 บรษิทัทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน   : 1 บรษิทั  

 กจิการอืน่ทีอ่าจทาํใหเ้กดิ    : ไมม่กีารดาํรงตาํแหน่ง 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการในบรษิทั   : 5 ปี 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2553    : คณะกรรมการบรษิทั จาํนวน 4 ครัง้ จากจาํนวนท ัง้หมด 4 ครัง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

 การถอืหุน้ในบรษิทั      : ไมม่ ี

 การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/   : ไมม่ ี

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย/ 

ในกรณีที่ดํารงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 

ระบุการม/ีไม่ม ีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบั บริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ใน

ปจัจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. ไมเ่ป็น กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ 

2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) 

3. ไมม่ ีความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีบัสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 

เอกสารแนบทา้ย 3 



ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่ 

ช่ือ-นามสกลุ      : รอ้ยตาํรวจตรเีกรียงศกัดิ์ โลหะชาละ 

         (ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง) 

ตาํแหน่ง      : กรรมการอสิระ 

อายุ        :  68 ปี 

คณุวฒุทิางการศึกษา   -  ปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์  สาขาวชิารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปรญิญาโท Master of Public Administration, Kent State University, U.S.A 

- ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวตักิารอบรมจากสมาคม  - DAP - Director Accreditation Program 7/04 

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ประวตักิารทาํงาน     -  ปจัจบุนั  ประธานกรรมการบรษิทั    บรษิทั มาสเตอร ์แอด จาํกดั (มหาชน) 

         - ปจัจบุนั  ประธานกรรมการบรษิทั    บรษิทั เอ พลสั เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

         - ปจัจบุนั  ทีป่รกึษา       สาํนกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์

         - ปจัจบุนั  ทีป่รกึษา       บรษิทั กรุงเทพธนาคม จาํกดั 

- ปจัจบุนั  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ปรีชากรุป้ จาํกดั (มหาชน) 

- ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ      บรษิทั กนัยงอเีลคทรคิ จาํกดั (มหาชน) 

- ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ      บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 

- 2543-2545 ปลดักรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร 

- 2533-2543 รองปลดักรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลอืกตัง้ - กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา  - คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่     : 3 บรษิทั   

 บรษิทัทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน  : 1 บรษิทั  

 กจิการอืน่ทีอ่าจทาํใหเ้กดิ    : ไมม่กีารดาํรงตาํแหน่ง 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการในบรษิทั    : 2 ปี 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2553     : คณะกรรมการบริษทั จาํนวน 4 ครัง้ จากจาํนวนท ัง้หมด 4 ครัง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

 การถอืหุน้ในบริษทั     : ไมม่ ี

 การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/  : ไมม่ ี

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บริษทัย่อย/ 

ในกรณีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 

ระบุการม/ีไม่ม ีส่วนไดเ้สยีในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบั บริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปจัจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. ไมเ่ป็น กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ 

2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รึกษากฎหมาย) 

3. ไมม่ ีความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 
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นิยามกรรมการอสิระ 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดความหมายของ “กรรมการอสิระ” หมายถงึ กรรมการทีไ่ม่ทาํหนา้ทีใ่น

การบริหารจดัการบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้เป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระจากฝ่ายจดัการและผูถ้อืหุน้ที่มี

อาํนาจควบคุม และบรษิทักาํหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระเขม้งวดกวา่หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ดงัน้ี 

1. ถอืหุน้ไม่เกิน 0.5% ของจาํนวนหุน้ที่มสีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวาม

ขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน ไมเ่ป็นลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุม

ของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในลกัษณะที่อาจเป็นการ

ขดัขวางการใชว้ิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมท ัง้ไม่เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท้ี่มี

ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
4. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย (ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส พีน่อ้ง และบตุร 

รวมท ัง้คู่สมรสของบุตร) กบัผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูม้อีาํนาจ

ควบคุมของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
5. ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ของบรษิทั 
6. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมผูีส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

หรอืนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ 
7. ไม่เป็นผูบ้รหิารทางวชิาชพีใดๆ รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า 

2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ท ัง้น้ี ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิคุคล ให ้
รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ 

8.  ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
โดยในการพจิารณาคุณสมบตัิกรรมการอสิระ สาํหรบัช่วงระยะเวลาในอดตี กรณีกรรมการอสิระรายใหม่ ซึ่งไม่ไดด้าํรงตาํแหน่ง

เป็นกรรมการอสิระในวาระเดมิ ตอ้งไม่เคยเป็นบุคคลตามขอ้ 2, 3, 6 และ 7 ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

กรณีกรรมการอสิระไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง ตอ้งไมเ่คยเป็นบคุคลตามขอ้ 3, 6 และ 7 ในวาระเดมิก่อนไดร้บัการแต่งตัง้

เป็นกรรมการอสิระในวาระปจัจบุนั เวน้แต่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดร้บัการผ่อนผนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 
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