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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

1. ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ  (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2565) 

1.1  พันต ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถ์นอม 

อายุ 64 ปี 

ต าแหน่ง 
กรรมการ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 1 มิถนุายน 2565 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการจนถงึเดือนธนัวาคม 2565 เป็นเวลา 7 เดือน)  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University สหรฐัอเมริกา 
- ปริญญาตรี รฐัประศาสนศาสตร ์โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดบัภูมิภาค และการบริหารความแตกต่าง

ทางวฒันธรรม 
- ดา้นการบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไมม่ี) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(จ านวน 2 แห่ง) 

- ตัง้แต ่2564 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคม  
 บริษัทเอสซีบี เอกซ ์จ ากดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2563 กรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน 
 ตัง้แต ่2561 กรรมการ 
  บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 19 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการ บริษัทออโต ้เอกซ ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการ บริษัทอลัฟ่า เอกซ ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคม ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2561 รองผูอ้  านวยการอาวโุสทรพัยส์นิพระมหากษัตริย ์
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัททนุลดาวลัย ์จ ากดั  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
-ร่าง- 
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- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บริษัทสวุรรณชาด จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากัด 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสหศีนิมา จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีพฒัน ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีธรณี จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทบา้นบงึเวชกิจ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัทบา้นบงึเวชกิจ 904 จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัทมงคลชยัพฒันา จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซเ์ซลา่ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2560 รองเลขาธิการพระราชวงั ส  านกัพระราชวงั 
- ตัง้แต ่2560 ผูอ้  านวยการพระคลงัขา้งท่ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2540 - 2559    รอง หน. ฝ่ายท่ีประทบั กองกิจการในพระองค ์904 

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  0/0 ครัง้* 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565) 
- ของตนเอง:     (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 

*พนัต ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถ์นอม ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 236 (4/2565) เมือ่
วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 แทนนายชลณฐั ญาณารณพ ซึง่เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
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1.2 นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพยีร 

อายุ 61 ปี 

เป็นกรรมการทีม่ีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ  

ต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ 
- 1 มิถุนายน 2562 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม 

2565 เป็นเวลา 3 ปี 7 เดือน)  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตรี ดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุาต 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจหลกัของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัท 
- ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดบัภูมิภาค และการบริหารความแตกต่าง

ทางวฒันธรรม 
- ดา้นการบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นบญัชี และการเงิน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Advance Audit Committee Program (AACP) 36/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director Leadership Certification Program 0/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Subsidiary Governance Program (SGP) 1/2022 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Outbound Investment (online) (RFP) 8/2022 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(จ านวน 3 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกลั่นกรองสินเช่ือและการลงทุน  และ

กรรมการก ากบัความเสี่ยง ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2563  กรรมการอิสระ บริษัทอินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2559 ประธานกรรมการ บริษัทแมค็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 4 แห่ง) 

- ตัง้แต ่2564  ประธานกรรมการอทุธรณ ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
- ตัง้แต ่2562  ประธานกรรมการ บริษัทบโูอโน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2561  กรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการ บริษัทท๊อป ที 2015 จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2559 - 2565 กรรมการและเหรญัญิก มลูนิธิรากแกว้ 
- 2559 - 2565 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- 2561 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส ์จ ากดั (มหาชน) 
- 2559 - 2560 ท่ีปรกึษา ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
- 2546 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย โฮลดิง้ จ ากดั 
- 2553 - 2557 กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท   9/9 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565   1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  6/6 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565) 
- ของตนเอง:     (ไมม่)ี 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 
 
 

 
1.3 ศาสตราจารยพ์ิเศษกิติพงศ ์อุรพพีัฒนพงศ ์

อายุ 67 ปี 

เป็นกรรมการทีม่ีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ  

ต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ 
- 21 สิงหาคม 2562 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธนัวาคม 

2565 เป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน)  
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คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- LL.M., The University of British Columbia ประเทศแคนาดา 
- นิติศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญานิติศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขานิติศาสตร ์ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
- ปริญญาบตัร หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ท่ี 18 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)  
- วฒิุบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน รุน่ท่ี 8 สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 
- วฒิุบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ท่ี 1 สถาบนัวิทยาการคา้ (TEPCoT) 
- วฒิุบตัรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 4 
- วฒุิบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหารกระบวนการยุติธรรมระดบัสงู รุ่นท่ี 9 วิทยาลยัการยุติธรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการ

ฝ่ายตลุาการศาลยุติธรรม 
- วฒิุบตัรวิชาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยของนกับริหารระดบัสงู (ปปร.5) สถาบนัพระปกเกลา้  
- ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลการแพทยส์  าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 5 (ปธพ.5) สถาบนัพระปกเกลา้  
- ประกาศนียบตัรเรื่องธุรกิจครอบครวั Harvard Business School สหรฐัอเมริกา 
- ประกาศนียบัตรหลักการก ากับดูแลกิจการ ท่ีดี  (Director Executive Program)  School of Management 

มหาวิทยาลยัเยล สหรฐัอเมริกา 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัท (Certificate of Completion on Company Directors) สถาบันกรรมการแห่ง

ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย 
- ประกาศนียบตัรส าหรบัผูบ้ริหาร (Certificate Executive Program) เจแอล เคลลอ็ค มหาวิทยาลยันอรท์เวสเทิรน์ 

สหรฐัอเมริกา 
- หนงัสือรบัรองโนตารีพบัลิค สภาทนายความ 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจหลกัของบริษัท 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดบัภูมิภาค และการบริหารความแตกต่าง

ทางวฒันธรรม 
- ดา้นการบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นกฎหมายธุรกิจและการลงทนุ การควบรวมกิจการ 
- ดา้นการบริหารจดัการธุรกิจครอบครวัใหม้ีการสืบทอดอย่างยั่งยืน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Role of the Chairman Program (RCP) 21/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 1/2021 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(จ านวน 1 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2562  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองคก์าร  

บริษัทพฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 26 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืน และกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน บริษัทซีเจ มอร ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการ คณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูด

 ชาวตา่งชาติท่ีมีศกัยภาพสงูสูป่ระเทศไทย 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการ คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2565 ท่ีปรกึษา คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการ (ไมม่ีสว่นรว่มบริหารและไมม่ีอ  านาจควบคมุ) และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทไทยน า้ทิพย ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
- ตัง้แต ่2565 ประธานกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ สภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพฒันาอย่างยั่งยืน  

ตัง้แต ่2564 กรรมการอิสระ  
 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2564 ประธานกรรมการ ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2564 ท่ีปรกึษา บริษัทเบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี่ จ  ากดั 
- ตัง้แต ่2564 ประธานกรรมการ บริษัทวี เอน็ บี โฮลดิง้ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2563 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทโชติวฒันอ์ตุสาหกรรมการผลิต จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2563 อนกุรรมการในคณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 
- ตัง้แต ่2563 อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการกฎหมาย ส  านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
- ตัง้แต ่2563 ท่ีปรกึษาในคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ส  านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
- ตัง้แต ่2563 กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณเ์ศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบศ.) 
- ตัง้แต ่2563 กรรมการตรวจสอบประจ าสถาบนั มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- ตัง้แต ่2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอ านวยการ ส  านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

 วิทยาศาสตรวิ์จยัและนวตักรรมแห่งชาติ   
- ตัง้แต ่2561 กรรมการผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรง่ดว่น 
- ตัง้แต ่2561  กรรมการผูท้รงคณุวฒิุดา้นกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นคณะกรรมการพฒันาการบริหารงาน 

 ยตุิธรรมแห่งชาติ 
- ตัง้แต ่2560  ประธานคณะกรรมการ บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ ากดั 
- ตัง้แต ่2560 รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย 
- ตัง้แต ่2555  ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2542  กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน ์โฮลดิง้ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2542  กรรมการบริหาร บริษัทสยามพิวรรธน ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2536  กรรมการ บริษัทกลยทุธธ์ุรกิจโฮลดิง้ จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2565 กรรมการ บริษัทไทยน า้ทิพย ์คอมเมอรเ์ชียล จ ากดั 
- 2565 กรรมการ บริษัทไทยน า้ทิพย ์แมนแูฟคเจอริ่ง จ ากดั 
- 2563 – 2565 กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- 2564 กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี่ยง บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั (มหาชน) 
- 2562 – 2564 กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   
- 2561 – 2564 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรพัย ์รชัคาร จ ากดั 
- 2560 – 2564 กรรมการ บริษัทเดอะฮบั 99 จ ากดั 
- 2552 – 2564 ประธานกรรมการ บริษัทเบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี่ จ  ากดั 
- 2557 – 2558  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
- 2542  กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    9/9 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 6/6 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565)  
- ของตนเอง:     (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 

หมายเหต:ุ   ตามท่ีศาสตราจารยพิ์เศษกิติพงศ ์อุรพีพัฒนพงศ์ พน้จากการด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการของบริษัทเบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี่ จ  ากดั (BM) เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ซึง่เป็นผูใ้หบ้ริการเป็น
ท่ีปรกึษากฎหมายใหแ้ก่บริษัทและบริษัทในเครือท่ีไดร้บัคา่ตอบแทนเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปี และยงัไมพ่น้ 2 ปี 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมศาสตราจารยพิ์เศษกิติพงศ ์อุรพีพัฒนพงศ ์และกรรมการท่ีไดร้บัเสนอช่ือ
กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ไดพิ้จารณาตามหลกัความไวว้างใจและการปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ 
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) แลว้ มีความเห็นว่าศาสตราจารยพิ์เศษกิติพงศ ์
อรุพีพฒันพงศ ์มีคณุสมบตัิเหมาะสม และเห็นว่าความสมัพนัธด์งักลา่วจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ี 
และการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระของศาสตราจารยพิ์เศษกิติพงศ ์อุรพีพัฒนพงศ์ ในฐานะกรรมการและ
กรรมการอิสระของบริษัท  
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1.4 นายธีรพงศ ์จันศิริ 

อายุ 57 ปี 

ต าแหน่ง 
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 16 กนัยายน 2564 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการจนถงึเดือนธนัวาคม 2565 เป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน)  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัซานฟรานซิสโก สหรฐัอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 62 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจหลกัของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัท 
- ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดบัภูมิภาค และการบริหารความแตกต่าง

ทางวฒันธรรม 
- ดา้นการบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 10/2001 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
(จ านวน 4 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2565 รองประธานกรรมการ 

ตัง้แต ่2562 กรรมการบริหาร  
ตัง้แต ่2557 ประธานกรรมการเพ่ือการพฒันาท่ียั่งยืน 
ตัง้แต ่2553 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ตัง้แต ่2538 ประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ตัง้แต ่2533  กรรมการ 
 บริษัทไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2564 กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัทไอ-เทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  
 (ช่ือเดิม บริษัทสงขลาแคนน่ิง จ ากดั (มหาชน)) 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการบริหาร  
ตัง้แต ่2543 กรรมการ  
 บริษัทไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน)  

- ตัง้แต ่2557 กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  
ตัง้แต ่2556  กรรมการ  
 บริษัทไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 38 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บริษัทบีม เดตา้ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บริษัทอินเตอรฟ์ารม์า-ซีวิตา้ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน ไลฟ์ไซเอนซ ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2563  กรรมการ บริษัทฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยไูนเตด็ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2562 กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน อินกรีเดียนท ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2562  กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียนพฒันาไมก้ฤษณา จ ากดั     
- ตัง้แต ่2560 กรรมการ กลุม่บริษัททนุธนศิริ จ  ากดั (รวมบริษัทในกลุม่ 7 บริษัท) 
- ตัง้แต ่2560 กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน พรอ้พเพอรต์ี ้ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2560 กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน เอเชีย อินเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ จ ากดั (Hong Kong) 
- ตัง้แต ่2559 ประธานกรรมการ บริษัทไท่หวา้น เซิ่ง อควาติค เทรดดิง้ (ไชน่า) จ ากดั (China) 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการกิตติมศกัดิ ์บริษัทประชารฐัรกัสามคัคี สมทุรสาคร (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ ากดั 
- ตัง้แต ่2559  กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน อินเวสเมน้ท ์นอรท์ อเมริกา จ ากดั (USA) 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการ บริษัทเรดลอ็บสเตอรม์าสเตอรโ์ฮลดิง้ส ์แอลพี (Red Lobster) (USA) 
- ตัง้แต ่2557 กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน ไฮเทค เพิรล์ คลัทิเวชั่น จ ากดั 
- ตัง้แต ่2555 กรรมการ บริษัทแพ็คฟู้ด จ ากดั (มหาชน) (รวมบริษัทในกลุม่ 3 บริษัท) 
- ตัง้แต ่2553  ประธานกรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน ยโุรป (France) 
- ตัง้แต ่2553 กรรมการ บริษัทไทร-ยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัส ์จ ากดั (USA) 
- ตัง้แต ่2552 กรรมการ บริษัททีเอน็ ฟายน ์เคมีคอลส ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2543 กรรมการ บริษัทบีส ไดเมนชั่น จ ากดั 
- ตัง้แต ่2540 กรรมการ บริษัทไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส ์จ ากดั (USA) 
- ตัง้แต ่2539  กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ากดั 
- ตัง้แต ่2539 กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน นอรท์ อเมริกา จ ากดั (USA) 
- ตัง้แต ่2538  ประธานกรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2536 กรรมการ บริษัทเอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากดั 
- ตัง้แต ่2536 กรรมการ บริษัทลคักี ้ยเูน่ียน ฟู้ดส ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2536 กรรมการ บริษัทไวยไทย จ ากดั 
- ตัง้แต ่2532  กรรมการ บริษัทไทยรวมสินพฒันาอตุสาหกรรม จ ากดั 
- ตัง้แต ่2531  กรรมการ บริษัทจนัศิริ เรียล เอสเตท จ ากดั 
- ตัง้แต ่2531  กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียนปรอ็ปเปอรต์ีส้ ์จ  ากดั 
- ตัง้แต ่2527   กรรมการ บริษัทเพนเวน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2553 - 2565 กรรมการ บริษัทยเูอส เพ็ท นทูรีชั่น จ ากดั (USA) 
- 2559 - 2564 กรรมการบริหาร บริษัทไทยยเูน่ียนออนไลนช์็อป จ ากดั 
- 2542 - 2564 กรรมการ บริษัทสงขลาแคนน่ิง จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
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- กรรมการ สภาวิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 
- กรรมการ การขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจ BCG Model  
- ท่ีปรกึษาคณะกรรมการหอการคา้ไทย   

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    8/9 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 89) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 6/6 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565)  
- ของตนเอง:  (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 
 
 
 
 

2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่ จ านวนหุ้น 
คิดเป็นร้อยละของหุน้ที่มี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. พนัต ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถ์นอม ไมม่ี ไมม่ี 

2. นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร ไมม่ี ไมม่ี 

3. ศาสตราจารยพิ์เศษกิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์ ไมม่ี ไมม่ี 

4. นายธีรพงศ ์จนัศิร ิ           ไมม่ี ไมม่ี 
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3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่ 

บริษัทจดทะเบียนอืน่ในประเทศไทย* บริษัท/กิจการอื่น 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน 

ในประเทศไทย)* 

บริษัท/กิจการทีอ่าจท า
ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชนห์รือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร 

1. พนัต ารวจเอก 
    ธรรมนิธิ  
    วนิชยถ์นอม 

2 แหง่ 

- กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม 
บรษัิทเอสซีบี เอกซ ์จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ และกรรมการกิจการสงัคมเพื่อ
การพฒันาอยา่งยั่งยืน 
บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  

19 แหง่ ไมม่ี 

2.  นางไขศรี  
    เน่ืองสิกขาเพียร 3 แหง่ 

- กร รมการอิ ส ระ  ป ระธานกร รมการ
ตรวจสอบ กรรมการกลั่นกรองสินเช่ือและ
การลงทนุ และกรรมการก ากบัความเสี่ยง 
บรษัิทธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ บริษัทอินโดรามา เวนเจอรส์ 
จ ากดั (มหาชน)  

- ประธานกรรมการ บริษัทแม็คกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 

4 แหง่ ไมม่ี 

3. ศาสตราจารยพิ์เศษ   
    กิติพงศ ์ 
    อรุพีพฒันพงศ ์

1 แหง่ 
- กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงระดบัองคก์าร บริษัทพฤกษา โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

26 แหง่ ไมม่ี 

4.  นายธีรพงศ ์ 
    จนัศิร ิ 4 แหง่ 

- กรรมการ และรองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร ประธานกรรมการเพื่อการ
พฒันาที่ยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บรษัิท
ไอ-เทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทไทย
ยเูนี่ยน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) 

38 แหง่  ไมม่ี 

* หมายถึง บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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4. ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ ์

รายชื่อผู้ได้รับเสนอชือ่ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
(2 คน) 

นางไขศรี เน่ืองสกิขาเพียร 
ศาสตราจารยพ์ิเศษ 

กิติพงศ ์อุรพีพัฒนพงศ ์

การถอืหุน้ในบริษัท  

- จ านวนหุน้ 
- สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 
ไมม่ี 
- 

 
ไมม่ี 
- 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่/ผู้มีอ านาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท/บริษัทยอ่ย 

 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/   
บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน    
ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบัญชี หรือที่
ปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้
ไมส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย
วตัถดุิบ/สินคา้/ บริการ/ การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) 
โดยระบขุนาดของรายการดว้ย (ถา้มี) 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
 

 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

เป็น 
(ไดร้บัการผอ่นผนั*) 

ไมม่ี 
 

 

*รายละเอยีดปรากฎอยูใ่นหมายเหตใุนหนา้ 19 

ข้อก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 

ณ วนัที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเขม้งวดกวา่หลกัเกณฑข์อง
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบรษัิท ตอ้งเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอื ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ  ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คูส่มรส 
พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผู้ถือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรอื
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบั
หรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัท
หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 
ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่ เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท 
บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงิน ซึง่
ไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ไดร้บัแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบรษัิท บรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นที่
มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน
รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบรษัิทเพื่อตดัสนิใจในเรือ่งตา่ง ๆ ไดโ้ดยอิสระ  
10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  
11. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  
12. สามารถดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
ทัง้นีภ้ายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิตามขอ้ 1-12 ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั 
หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสนิใจแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ไดโ้ดยไมถื่อวา่กรรมการอิสระเป็น
กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน    
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ที่ก าหนดตามขอ้ 4 หรือ ขอ้ 6  ใหบ้ริษัทไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรอืการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว ก็ตอ่เมื่อบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีความเห็นคณะกรรมการบรษัิทท่ีแสดงวา่ได้
พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แลว้ว่าการแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และจัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในหนงัสือนดัประชมุ
ผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระดว้ย  

     


