
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 

หนา้ 1 จาก 4 
 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 

ชื่อ-สกลุ นายชาย ศรวีิกรม ์

อาย ุ 60 ปี 

ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการ 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 3 กนัยายน 2546 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบรษิัท 18 ปี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท1 31.33% 

คณุวฒุกิารศกึษา 
1. MBA (Finance), สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกิจศศินทรแ์ห่ง จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
2. Bachelor of Engineering (HON), Bradford University, London, England 

การผ่านหลกัสตูรการอบรมกรรมการ 
1. Director Certification Program (DCP) 225/2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท

ไทย 

ประสบการณก์ารท างาน 
2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เคมีแมน 

2551 - ปัจจบุนั Chememan Australia Pty. Ltd. 

 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ซีซเีอ็ม สปิรติ 

 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ซีซีเอม็ กรุ๊ป 

 2534 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เกษร ไพรเวท อิควิตี ้

 2524 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เกษร โฮลดิง้ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็นบรษิัทจด
ทะเบียน 

       - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บรษิัท
จดทะเบยีน 

     4 กิจการ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมี
สภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิัท 

       - ไม่มี - 

สดัส่วนการเขา้รว่มประชมุในรอบปี 2564        - ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 7/8 - 

ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                      - ไม่มี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร          - ไม่มี -  

หมายเหต:ุ 1สดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักล่าว 
 
 

  



สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 

หนา้ 2 จาก 4 
 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 

ชื่อ-สกลุ นายสเุทพ เอือ้เชิดกลุ 

อาย ุ 60 ปี 

ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการ 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 3 กนัยายน 2546 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบรษิัท 18 ปี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท1 3.92% 

คณุวฒุกิารศกึษา 
1. MBA, University of Dallas, USA 

2. วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การผ่านหลกัสตูรการอบรมกรรมการ 
Director Certification Program (DCP) 226/2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย 

ประสบการณก์ารท างาน 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เคมีแมน 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บรูณาชาติ  

2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ฮารด์แวรค์ิง 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทรพัยพ์นา พรอ็พเพอรต์ีส้ ์

2552 - ปัจจบุนั กรรมการและผูจ้ดัการ บจก. เจ ที เอสเตท 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ธนภมูินคร 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการและผูจ้ดัการ บจก. มาสเตอร ์แมค อินดสัทรี 

2538 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ระยองมงคลชยั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็นบรษิัทจด
ทะเบียน 

       - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บรษิัท
จดทะเบยีน 

     6 กิจการ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมี
สภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิัท 

       - ไม่มี - 

สดัส่วนการเขา้รว่มประชมุในรอบปี 2563         - ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 6/8 - 

ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                      - ไม่มี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร           - ไม่มี - 

หมายเหต:ุ 1สดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดังกล่าว 
  



สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 

หนา้ 3 จาก 4 
 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 

ชื่อ-สกลุ นายพรพรหม กาญจนจารี  

อาย ุ 58 ปี 

ต าแหน่งปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 20 ธันวาคม 2559 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบรษิัท 5 ปี  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท1 ไม่มี 

คณุวฒุกิารศกึษา 
1. ปรญิญาโท Comparative Law, University of Illinois, Urbana - Champaign, USA 
2. นิติศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การผ่านหลกัสตูรการอบรมกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 141/2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

ประสบการณก์ารท างาน 

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เคมีแมน 

2559 - 2560 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เคมีแมน 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อารค์ิเทคทรูา 

 2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ลีกลัป์ แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล 

 2537 - 2558 กรรมการ บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็นบรษิัท
จดทะเบยีน 

      - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่
บรษิัทจดทะเบียน 

      2 กิจการ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมี
สภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิัท 

      - มี 2 - 

สดัส่วนการเขา้รว่มประชมุในรอบปี 2563      - ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 8/8   ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 - 

ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                     - ไม่มี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร          - ไม่มี - 

การมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท / บรษิัทใหญ่ / บรษิัทย่อย / บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า    - ไม่เป็น - 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เชน่ ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย     - เป็น 2 - 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งอิสระ     - ไม่มี - 

หมายเหต:ุ 1สดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักล่าว 



สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 

หนา้ 4 จาก 4 
 

                2 เป็นกรรมการของ บจก. ลีกลัป์ แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางกฎหมายของบริษัท โดยค่าบรกิารที่ บจก. ลีกลัป์ แอดไวซอร่ี เคานซ์ิล เรียกเก็บ      
กบับริษัท เป็นอตัรามาตรฐานที่เรียกเก็บจากลกูคา้ทั่วไป ในปี 2564 บริษัทจ่ายค่าบริการใหก้บั บจก. ลีกลั แอดไวซอรี ่เคานซ์ิล เป็นจ านวน 0.46 ลา้นบาท 
ซึ่งไม่ขดัต่อขอ้ก าหนดดา้นคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระของบริษัท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน)  


