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เอกสารแนบ 5 

พลตำารวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

วัน/เดือน/ปีเกิด  19  สิงหาคม พ.ศ. 2494 

อายุ     67 ปี

สัญชาติ    ไทย

ที่อยู่     13 ซอย 53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง

     เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 10 ปี

กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ไม่มี

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

ในปี 2560   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.03 %

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  ไม่มี

ในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม

     ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ปริญญาตรี รัฐศาปนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำารวจ

     วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2547

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 104 ประจำาปี 2551

(จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย IOD)   

ข้อมูลประกอบในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในกรรมการอิสระ 
และข้อกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
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ประสบการณ์การทำางาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ/สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

     ประธานอนุกรรมการติดตามการทำาประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก./กระทรวงเกษตร

     และสหกรณ์

     ทีป่รกึษารฐัมนตรช่ีวยวา่การเกษตรและสหกรณ/์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     ที่ปรึกษาจเรตำารวจแห่งชาติ/สำานักงานจเรตำารวจแห่งชาติ

     อนุ ก.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม/

     สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ประธานมูลนิธิ/มูลนิธิเฟืองพัฒนา

     ประธานคณะกรรการแก้ไขปัญหาจราจรนิคมอุตสาหกรรม AMATA

     ที่ปรึกษา/โครงการ MRT Blue Line Extension Project

     ผู้เชี่ยวชาญประจำา ก.ก.ต./คณะกรรมการเลือกตั้ง
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พลเอกสมทัต  อัตตะนันท์
ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

วัน/เดือน/ปีเกิด  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 

อายุ     74 ปี

สัญชาติ    ไทย

ที่อยู่     99/9 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพฯ

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 10 ปี

กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ไม่มี

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

ในปี 2560   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  ไม่มี

ในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

     วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2540

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ประจำาปี 2550

(จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย IOD) 

ประสบการณ์ทำางาน ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน)

     ข้าราชการบำานาญ กระทรวงกลาโหม

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ไม่มี

เอกสารแนบ 5
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นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

วัน/เดือน/ปีเกิด  25 ตุลาคม พ.ศ. 2508 
อายุ     53 ปี
สัญชาติ    ไทย
ที่อยู่     179 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ช้ัน 25-26,29 
     ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
     เขตสาทร กรุงเทพฯ

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 10 ปี

กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ไม่มี
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
ในปี 2560   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.03%

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลกัสตูร Director Accreditation  Program (DAP) รุน่ที ่75 ประจำาป ี2551 
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย IOD) 

ประสบการณ์ทำางาน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ/บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำากัด
     เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/บริษัท ทรีนีตี้วัฒนา จำากัด (มหาชน)
     กรรมการ/บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้ง จำากัด
     กรรมการ/บจก.คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/บริษัท ทรีนีตี้วัฒนา จำากัด (มหาชน)
ตำาแหน่งในกิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ/บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำากัด
     กรรมการ/บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำากัด
     กรรมการ/บจก.คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส
     กรรมการ/ บจก.ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส
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ข้อกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ของ

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

 บริษัทมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติขั้นต่ำาตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต. 

นอกจากนีค้วรเปน็บคุคลทีม่ปีระสบการณ ์และความรูค้วามสามารถทีจ่ะสามารถใหค้วามเหน็และคำาแนะนำาทีเ่ปน็ประโยชน์

หรือสว่นไดเ้สยีไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มกบับรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืผู้ถอืหุน้รายใหญข่องบริษทั และบคุคลหนึง่

ในนัน้ตอ้งมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นบญัชกีารเงนิ รวมถงึความเปน็อิสระในการแสดงความเหน็ไดอ้ยา่งเสรโีดยไมอ่ยูภ่ายใต้

การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

 สำาหรับกระบวนการสรรหานัน้ ใหก้รรมการแตล่ะทา่นเสนอรายช่ือทีเ่หมาะสมพรอ้มทัง้คณุสมบติัรวมทัง้ประสบการณ์

เข้ามาให้คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

  หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี ้ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ  ดว้ย

 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับ เงินเดือนประจำาหรือ 

  ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย ลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่ 

  อาจมคีวามขดัแยง้ เว้นแตจ่ะไดพ้น้ จากการ มลัีกษณะ ดงักล่าวมาแล้วไมน่อ้ยกวา่สองปกีอ่นวนัทีย่ืน่ขออนญุาต 

  ต่อสำานักงาน 

 3) ไมเ่ปน็บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอื โดยการจดทะเบยีนตามกฏหมาย ในลกัษณะทีเ่ปน็บดิามารดา  

  คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคล 

  ที่จะได้รับ การเสนอชื่อเป็น ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 

  ขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น 

  รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  

  บริษทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ย 

  กว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำานักงาน 

 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความ 

  ขดัแยง้ และไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการซ่ึงไมใ่ช่กรรมการอสิระ ผู้บริหาร หรอืหุน้ส่วนผู้จดัการของสำานกังาน 

  สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่  

  เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ เป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษา 

  ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 

  นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น 

  รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  

  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น 

  ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท




