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ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 1. นางรวิฐา  พงศ์นุชิต 

อาย ุ 68 ปี  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  14 กนัยายน 2559 

ที่อยู่ปัจจุบัน 5/208  หมูบ้่านโฮมออนกรีน (สนามกอล์ฟธญัธานี) ซอย 71 

ถนนล าลกูกา  ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลกูกา  จงัหวดัปทมุธานี 12150 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท หลกัสตูรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการฝึกอบรม สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 59  

ปี 2005 

ต าแหน่งในปัจจุบัน  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ประวัติการท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 2537 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั )มหาชน(  

 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท จนัทร์ค า เรสซิเดนซ์ จ ากดั 

 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ภตูรา คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ไวส์ แมเนจเมนท์ แอดไวซอร่ี จ ากดั 

 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

 2535 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท น ่าเฮงคอนกรีต (1992) จ ากดั 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม  วาระท่ี 3.5 

สัดส่วนการถอืหุ้น  ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่าย 
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 2. ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี 

อาย ุ 64 ปี  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  14 กนัยายน 2559 

ที่อยู่ปัจจุบัน 8/1  ซอยวดัก าแพง (ซอย 50)  ถนนพระรามที่ 2  เขตบางขนุเทียน  
กรุงเทพมหานคร  10150 

วุฒกิารศึกษา - ปริญญาเอกดษุฎีบณัฑิต 

- ปริญญาเอก 

 

- ปริญญาเอก 

- ปริญญาเอก 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
วิศวกรรมศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์   
สาขาเทคโนโลยีความปลอดภยั  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 
วิศวกรรมศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ประวัติการฝึกอบรม สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 115  

ปี 2009 

- หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Financial Statements for Directors (FSD)       
รุ่น 4 ปี 2009 

- หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Role of the Chairman Program (RCP)  รุ่น 23 
ปี 2010 

ต าแหน่งในปัจจุบัน  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

 

ประวัติการท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 2552 – 2557 ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม / กระทรวงอตุสาหกรรม 

 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท คิวทซีีกรุ๊ป จ ากดั 

 2537 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท โทเทิล ยทูีลติีส์้ แมเนจเมนท์ จ ากดั 

 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ / บริษัท บลสิ-เทล จ ากดั (มหาชน) 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม  วาระท่ี 3.5 

สัดส่วนการถอืหุ้น  ไมม่ี 
  

 

รูปถ่าย 
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นิยามกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่ส าคญัในระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีหรือเรียกวา่ “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร  

โดยนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
2. มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริ ษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

5. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คูส่มรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย 

6. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ กบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มอี านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่  2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้
เป็นกรรมการอิสระ 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท า เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ
คูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 ล้านบาท
ขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียว
โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั  ผู้มีอ านาจควบคมุ  หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่2 ปี นบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
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ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

10. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่น
ที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

11. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
12. เป็นผู้ที่ได้รับความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
13. สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการด าเนินหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ 

 


