
ข้อมูลกรรมการอสิระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 
ช่ือ  : นายประมนต์ สุธีวงศ์  
ประเภทกรรมการ  : กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
อายุ  : 71 ปี 
สัญชาติ  : ไทย 

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท วศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
   University of Kansas, U.S.A. 
  - Advance Management Program, Harvard Business School, U.S.A. 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - The Role of Chairman (RCM 4/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
   - Director Accreditation Program (DAP 6/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
   - Role of Compensation Committee (RCC รุ่น 9/2009)  
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การถือหุ้นในบริษทั (ณ 31/12/2552) :     105,000 หุน้ คิดเป็น 0.35% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
   (นบัรวมคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
จํานวนปีที่เป็นกรรมการ  : 16 ปี 
ประสบการณ์การทํางานในอดตี :  -  ประธานกรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

การเข้าร่วมประชุม   :   - มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 11 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 คร้ัง เขา้ร่วม 2 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 



การดาํรงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน่ :  
  

 
 

ช่ือกรรมการ 

ตําแหน่งอืน่ในบริษัทจดทะเบียน    ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ท่ีอาจ
ทําให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 จํานวน ตําแหน่ง จํานวน ตําแหน่ง 

นายประมนต ์ สุธีวงศ ์
 
 
 
 
 
 

1 บริษทั 1. กรรมการ    
    บมจ.ปนูซิ  
    เมนตไ์ทย 

6 บริษทั 1. ประธานกรรมการ  
    บจ.โตโยตา้ มอเตอร์  
    ประเทศไทย  
2. ประธานกรรมการ  
    บจ.สยามคอมเพรสเซอร์ 
    อุตสาหกรรม 
3. ประธานอาวโุส 
    หอการคา้ไทยและ        
    สภาหอการคา้แห่ง  
    ประเทศไทย 
4. กรรมการ 
    คณะกรรมการ          
    บรรษทัภิบาลแห่งชาติ 
5. อนุกรรมการ 
    คณะอนุกรรมการสรรหา 
    บริษทัจดทะเบียน ตลาด  
    หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 
    ไทย 
6. อนุกรรมการ 
    คณะอนุกรรมการป้องกนั  
    การทุจริตภาครัฐวสิาหกิจ 
    และธุรกิจเอกชน  
    สาํนกังานป้องกนัและ   
    ปราบปรามการทุจริต  

ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ / ผูบ้ริหาร  
ในกิจการดงักล่าว  

 
 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ ที่อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

 1)   เป็นผู้ถือหุ้นเกนิร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อาํนาจควบคุมของบริษัท ให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกีย่วข้องด้วย (บุคคลตามมาตรา 258) 

  :   ไม่เป็น   
 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือเป็นผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

  :   ไม่เป็น   
 
 
 



3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส 
พีน้่อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

  :   ไม่เป็น   
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือ
ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท โดยพจิารณาจากรายการท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ 3% ของ NTA บริษัท แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

  :   ไม่มี 
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี 

  :   ไม่เป็น 
  6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงนิ ซ่ึง
ได้รับค่าบริการเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  :   ไม่เป็น   
  7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่
เกีย่วข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
      :  ไม่เป็น 
              8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้น
เกนิ 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอืน่ ซ่ึงประกอบด้วยกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัย
กบักจิการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

  :   ไม่มี 
              9) ไม่มีลกัษณะอืน่ใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเป็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบริษัท 

  :   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 


