
 

 

ข้อมลูของกรรมการอิสระทเีสนอชือรับมอบฉันทะ 

ชอื-นามสกุล นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ 

อายุ  67 ปี 

ทอียู่ 44 หมู่ท ี4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 

 จงัหวดันนทบุรี 11120 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /  - ไม่ม ี- 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั - ไม่ม ี- (ไมม่กีารเปลยีนแปลงในปี 2564) 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Sul Ross University, USA  

 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบยีน (3 แห่ง) 

ผู้บริหารในกจิการอนืใน 2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.คอมเซเว่น  

ปัจจบุัน 2556 – ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์ 

 2545 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร / บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด์) และบริษัทยอ่ย 

   กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย)  

กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่ม ี- 

การเข้าประชุมกรรมการ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564       จํานวน 5 ครัง จากทงัหมด 6 ครัง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564  จํานวน 4 ครัง จากทงัหมด 5 ครัง 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการบริษัท 18 ปี 

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท /  -  ไม่เป็นกรรมการทีมสีว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา 

บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / -  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพี 

บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคล  -     ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจทมีีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทาํหน้าทีได้อย่างอิสระ 

ทอีาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน     

หรือในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา   

 

การมส่ีวนได้เสียในวาระ มสีว่นได้เสียในวาระที  พจิารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี และวาระท ี  พจิารณาและ 

การประชุม อนมุติัจ่ายเงนิบาํเหน็จกรรมการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงิทส่ีงมาด้วยลําดบัที 4 



 

 

 

   

                     ข้อมูลของกรรมการอิสระทเีสนอชือรับมอบฉันทะ 

 

ชอื-สกุล ดร. วิรัช อภิเมธีธํารง 

อายุ 78 ปี 

ทอียู่ 44 หมู่ท ี4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 

 จงัหวดันนทบุรี 11120 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /  - ไม่ม ี- 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั - ไม่ม ี- (ไม่มกีารเปลียนแปลงในปี 2564) 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Illinois, Urbana-Champaign, USA 

 ปริญญาโท สาขาการบญัช ีUniversity of Illinois, Urbana-Champaign, USA  

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Gothenburg, Sweden 

 ปริญญาตรี บญัชบีัณฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบยีน (4 แห่ง) 

ผู้บริหารในกจิการอนืใน    2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย ี 

ปัจจบุัน 2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิงส์  

 2538 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน 

 2536 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการอิสระ / บมจ. ศุภาลยั 

    กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง) 

    2564 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. ทริส เรทติง   

 2546 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. ทริส คอร์ปอเรชนั   

 2531 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / บจ.สํานกังาน ดร.วรัิช แอนด์ แอสโซซิเอทส์  

 กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 - ไม่ม ี- 

การเข้าประชุมกรรมการ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564      จํานวน 6 ครัง จากทงัหมด 6 ครัง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 จํานวน 5 ครัง จากทงัหมด 5 ครัง 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการบริษทั 18 ปี 

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท /  -  ไม่เป็นกรรมการทีมสีว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา 

บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /  -  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพี 

บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคล  - ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทมีีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทาํหน้าทีได้อย่างอิสระ 

ทอีาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน  

หรือในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา  

 

การมส่ีวนได้เสียในวาระ มสีว่นได้เสียในวาระที  พจิารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี และวาระท ี  พจิารณาและ 

การประชุม อนมุตัิจ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการ 


