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ชื่อ – นามสกุล  นายสัญญาลักษณ ์ชัยขจรวัฒน ์

 

อายุ  43 ปี 

สัญชาต ิ  ไทย 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  23 ธันวาคม 2563 

ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ  4 เดือน (นบัถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้) 

 
 3 ปี 4 เดือน 

(นบัรวมวาระท่ีเสนอต่อในครัง้นี)้ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง  กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาตรี  :  วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญาตรี :  นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท :  นิติศาสตร ์(LL.M.) มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประวัติการฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ และหลักสตูรอื่นๆ 

หลักสูตร รุ่นที ่ ปี พ.ศ. จัดอบรมโดย 

ไม่ม ี - - - 

ตาํแหน่งงานในบริษทัฯ ณ ปัจจุบัน 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง 

23 ธ.ค. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

23 ธ.ค. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ 

23 ธ.ค. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่  

• กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ : - ไม่ม ี- 

• กิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 1 แห่ง 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

มิ.ย. 2544 - ปัจจบุนั ทนายความหุน้ส่วน บรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จาํกดั 
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ประสบการณก์ารทาํงาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

บริษัทจดทะเบียน  

ไม่ม ี - - 

ในบริษัทอื่น 

ไม่ม ี - - 

• กิจการอืน่ทีแ่ข่งขนั/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  

- ไม่ม ี– 

• การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา :  

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือน

ประจาํ 

-ไม่เป็น- 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) -ท่ีปรกึษากฎหมาย- * 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 
 

สาขาทีมี่ความเชี่ยวชาญ กฎหมาย  

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท : ทางตรง  : - ไม่มี -   

 ณ 25 กุมภาพันธ ์2564 ทางออ้ม  : - ไม่มี - 

ความสัมพันธท์างครอบครัว ระหว่าง

กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

- ไม่ม ี-  

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่ม ี- 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาและเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในการเสนอให ้นายสญัญาลกัษณ ์ชยัขจรวฒัน ์

กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง และมีคุณสมบัติการเป็น

กรรมการอิสระตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถให้

ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหา
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กรรมการของบริษัทฯ  (ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 2563 > ภายใต้

หัวข้อ การกาํกับดูแลกิจการ > การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท (หน้า 

225 - 226 )) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 

 

ประชมุผูถื้อหุน้ในปี 2563 :  - / - ครัง้ 

คณะกรรมการบรษิัท :         -/- ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ :   -/- ครัง้ 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธุรกจิ :       -/- ครัง้ 
 

* ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีการจ่ายค่าท่ีปรึกษากฎหมายใหก้ับ บจก. วีระวงค,์ ชินวัฒน ์และพารท์

เนอรส์ จาํกัด (“WCP”)  = 2.85 ลา้นบาท (นายสญัญาลกัษณ ์ชยัขจรวฒัน ์เป็นทนายความและหุน้ส่วน ใน WCP  ทัง้นี ้

ค่าบรกิารวิชาชีพท่ีบรษิทัฯ และบรษิัทในเครือ จ่ายใหแ้ก่ WCP ตัง้แต่ปี 2562 - 2563 เป็นจาํนวนเงินรวมทัง้สิน้ 5.32 ลา้น

บาท (ปี 2562 = 2.47 ลา้นบาท และปี 2563 = 2.85 ลา้นบาท)  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติใหเ้ปิดเผยความเห็นคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองของการให้บริการเป็นท่ีปรกึษา

กฎหมายของนายสญัญาลกัษณ ์ชยัขจรวฒัน ์ต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เป็นการเพ่ิมเติม ดงันี ้

(ก) กรรมการที่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน ์                    

(“นายสญัญาลักษณ”์) (ปัจจุบันดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกับดูแลกิจการและ

จรยิธรรมธุรกิจ) 

(ข) ลักษณะความสัมพันธท์างธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : บริษัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จาํกัด 

เป็นท่ีปรกึษากฎหมายใหก้ับบริษัทและบริษัทในเครือ โดยนายสญัญาลกัษณ์ ดาํรงตาํแหน่งเป็นทนายความหุน้ส่วนใน

บรษิทั วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จาํกดั  

(ค) เหตุผลและความจําเป็นที่ยังคงเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : นายสัญญาลักษณ์ เป็นผู้มี

ประสบการณแ์ละมีความเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นอย่างดี มีความเป็นมืออาชีพในการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายท่ีไดร้บั

การยอมรบัโดยทั่วไป สามารถใหค้วามเห็นและขอ้แนะนาํทางกฎหมายท่ีเป็นประโยชนก์ับบริษัทฯ ตลอดมา ทาํใหธุ้รกิจ

ของบรษิัทฯ สามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน เหมาะสมและไม่ขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ง) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : คณะกรรมการบริษัท 

(โดยไม่นับรวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย คือ นายสัญญาลกัษณ ์ไดพิ้จารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ.

หลกัทรพัยฯ์ แลว้มีความเห็นเป็นเอกฉนัทว์่า การใหบ้รกิารวิชาชีพดงักล่าว มิไดม้ผีลกระทบต่อการปฏิบตัหินา้ท่ีและ

การให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของนายสัญญาลักษณ์ ซึ่ ง 

นายสญัญาลักษณ ์ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ไดม้ีการ

ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งท่ีผ่านมา 




