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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ชื่อ-สกุล นายสวิุทย์ จินดาสงวน 
อายุ (ปี) 67 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน และ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

ปีที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริษัทครัง้แรก 

13 ตลุาคม 2546  

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระ  

16 ปี 11 เดือน (ตัง้แต่วนัท่ี 13 ตลุาคม 2546 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563) และกรณีท่ีประชุมสามัญผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ท่ี 42 มมีติอนมุตัิเแต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชดุย่อยอีกวาระหน่ึง เป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ด ารงต าแหน่งจนครบวาระดงักล่าว จะรวมระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งเป็น 19 ปี 11 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ความเชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหารจดัการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 

• Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2563) 
• Ethical Leadership Program (ELP 1/2558) 
• Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) 
• Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) 
• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) 
• Advance Audit Committee Program (AACP 4/2554) 
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553) 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553) 
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553) 
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553) 
• Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551) 
• The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) 
• The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549) 
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) 
• Audit Committee Program (ACP 4/2548) 
• Director Certification Program (DCP 44/2547) 
• Director Accreditation Program (DAP 14/2547) 

การฝึกอบรม/สัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เสวนา “Company Secretary Forum 2019 : Role of the Company Secretary in Shaping Corporate 
Culture” 

• ปาฐกถาและเสวนา “COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy 
and Performance” 

• สมัมนา “TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection” 
• สมัมนา“แนะน ากฎหมายและส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล PDPA –Privacy for All” 
• เสวนา  “Audit Committee Forum 2019 :  Strategic Audit Committee: Beyond Figure and 

Compliance”  
• IOD Chairman Forum 2019 “Successful Corporate Culture Change: from Policy to Practices” 
• Audit Committee Forum 2019 “Robotic Process Automation – Next Generation Workforce” 
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การฝึกอบรม/สัมมนา (ต่อ) • The SET Seminar 2019 “How to Transform Your Business to Become an Exponential Company 
in a Digital Era” 

• IOD’s Briefing 2018 "Better Governance, Better Business: Thailand's Progress Report" 
• Audit Committee Forum 2017 “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture 

Oversight” 
• Corporate Finance Law 2017 (Omega World Class) 
• Economic and Business outlook in 2016 “Hot–button for Directors” 
• National Director Conference 2016 “Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled 

Business” 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

- ไม่มี - (0 หุ้น  ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท ารายการที่อาจ 
เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 
ในปี 2563 

- ไม่มี - 

ประวัติการท างาน และการด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 กิจการ 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
พ.ย 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการก ากับดแูลบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 2 กิจการ 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
ส.ค.2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

บจก. เครดิต ฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิงค์ 

2548 - ปัจจบุนั ประธาน บจก. ไวด์ ไว แม็กซ์ จ ากดั 
ประสบการณ์ท างานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
2556 – ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการ  

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการก ากับดแูลบรรษัทภิบาล 

บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) 

ประสบการณ์ท างานในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
2555 - 2559 กรรมการพิจารณาผู้ท าแผนและ 

ผู้บริหารแผนฟืน้ฟกูิจการ 
กรมบงัคบัคดี กระทรวงยตุิธรรม 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดงักล่าว- 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 
การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลอื่นท่ีท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนั
ทางธุรกิจกบับริษัทในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า :  ไม่เป็น 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ :  ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม :  ไม่มี 
4. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ :  ไม่มี 
หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563   
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
• การประชมุคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 6 ครัง้  
• การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชมุ 5 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 5 ครัง้  
• การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล : เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 2 ครัง้ 
• การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 41 : เข้าร่วมประชมุ 
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
ชื่อ-สกุล นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 
อายุ (ปี) 45 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน และ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 

รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ปีที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริษัทครัง้แรก 

18 กรกฎาคม 2550 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ  

13 ปี 2 เดือน (ตัง้แต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2550 - 30 กนัยายน 2563)  
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

• ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลกรุงเทพ 

• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการพฒันาชุมชน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
• ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนสนุนัทา 

• ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการบริหารทัว่ไปมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ความเชี่ยวชาญ ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการลงทนุ  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• Director Accreditation Program (DAP 10/2547) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จ ากัด และบริษัท สิริภักดีธรรม จ ากัด ซึ่ง ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2563 ถือหุ้นบริษัทรวมกัน 1,267,532,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.30 โดยนายฐาปน สิริวฒัน
ภักดี ถือหุ้นในบริษัท อเดลฟอส จ ากัด ร้อยละ 50 และบริษัท อเดลฟอส จ ากัด ถือหุ้นบริษัท สิริภักดี
ธรรม จ ากดั ร้อยละ 99.97 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

เป็นพ่ีชายของนายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม รองประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการก ากับ
ดแูลบรรษัทภิบาล 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท ารายการที่อาจ 
เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 
ในปี 2563 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวม 4 กิจการ 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
8 มิ.ย. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย  

ก.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เครือไทย โฮลดิง้ส์ 
พ.ย. 2560 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
บมจ. อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชชิ่ง 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวม 4 กิจการ (ต่อ) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
ม.ค. 2560 – ปัจจุบนั 
มี.ค. 2558 – ปัจจุบนั 
ก.ย. 2554 – ปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการคนท่ี 3 
กรรมการ 

บมจ. เสริมสขุ 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 16 กิจการ 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
ต.ค.2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เบียร์ช้าง 
ต.ค.2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยไูนเต็ด 
ธ.ค.2562 - ปัจจบุนั กรรมการ BeerCo Limited 
ต.ค.2559 – ปัจจบุนั 
ม.ค.2551 – ปัจจบุนั 

ผู้บริหารสงูสดุ สายพฒันาความเป็นเลิศ 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่       

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

มิ.ย.2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสรุากระทิงแดง 
ก.พ.2561 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบริหาร 
บมจ. เบียร์ไทย (1991) 

ธ.ค.2560 - ปัจจบุนั กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ 

เม.ย.2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ประชารัฐรักสามคัคี วิสาหกิจเพื่อสงัคม (ประเทศไทย) 
มี.ค.2556 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ          ไทมส์ พบัลิชช่ิง ลิมิเต็ด 
ก.พ.2556 - ปัจจบุนั กรรมการ  เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด 
พ.ย.2555 - ปัจจบุนั กรรมการ อินเตอร์เบฟ อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด 
ก.ย.2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก.พรรณธิอร  
ม.ค.2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ          กลุ่มบริษัทอาคเนย์ 
ก.ค.2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อเดลฟอส 
ก.ย.2546 - ปัจจุบนั กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ อินเตอร์เนชัน่แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ส์ ลิมิเต็ด 
ปัจจบุนั กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี 
ประสบการณ์ท างานในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
เม.ย.2556 – 3 ก.พ.2563 กรรมการ  บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 
ก.พ.2554 – 3 ก.พ.2563 
ม.ค.2549 – 3 ก.พ.2563 

ประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

ธ.ค.2544 -  ก.พ.2560 กรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ 
พ.ค.2550 - ส.ค.2558 รองประธานกรรมการ  บมจ. อาหารสยาม 
ประสบการณ์ท างานในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
ต.ค.2561 – ก.ย.2563 
ต.ค.2546 - ม.ค.2551 

ผู้บริหารสงูสดุ กลุ่มธุรกิจเบียร์ 
กรรมการ  
รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

2547 – มิ.ย.2561 รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสรุากระทิงแดง 
เม.ย.2547 - ก.พ.2561 กรรมการ  

รองประธานกรรมการบริหาร  
บมจ. เบียร์ไทย (1991) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดงักล่าว- 
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
• การประชมุคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 6 ครัง้  
• การประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา : เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 3 ครัง้ 
• การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้ท่ี 41 : เข้าร่วมประชมุ  
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ชื่อ-สกุล นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์  
อายุ (ปี) 62 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน และ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ปีที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริษัทครัง้แรก 

9 ธันวาคม 2548 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ  

14 ปี 9 เดือน (ตัง้แต่วนัท่ี 9 ธันวาคม 2548 - 30 กนัยายน 2563) 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัคอร์แนล นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง (เหรียญทอง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความเชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการลงทุน และบริหารธุรกิจ  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) 
• The Executive Director Course (EDC 1/2555) 
• Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2555) 
• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) 
• Audit Committee Program (ACP 35/2554) 
• DCP Refresher Course (5/2550) 
• Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546) 
• Director Certification Program (DCP 2543) 

การฝึกอบรม/สัมมนา • Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration (2557) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

- ไม่มี - (0 หุ้น  ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563) 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท ารายการที่อาจ 
เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 
ในปี 2563 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 กิจการ 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ 

รองประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดแูลบรรษัทภิบาล 

บมจ. อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 14 กิจการ 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจก. ทีสเปซ ดิจิตอล 
2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บจก. ตลาด ดอทคอม กรุ๊ป 
2561 – ปัจจุบนั   กรรมการ บจก. เพย์ โซลชูัน่ 
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ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 14 กิจการ (ต่อ) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
2561 - ปัจจบุนั    รองประธานกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ 

2561 - ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการบริหาร บจก. อมรินทร์ เทเลวิชัน่ 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี 
2561 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
บจก. อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส  
 

2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ  ไทมส์ พบัลิชชิ่ง ลิมิเต็ด 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติง้ 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บจก. เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิง้ค์ 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แคปปิตอล ลิง้ค์ โฮลดิง้ 
2555 - ปัจจบุนั  กรรมการ    บจก. สโมสรขนุทองค า 
2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. น.รัตนาลยั 
2541 - ปัจจบุนั กรรมการ   

ประธานอ านวยการ 
บจก. เอเซียแอสเซทแมเนจเม้นท์ 

ประสบการณ์ท างานในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี -  
ประสบการณ์ท างานในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
2561 – 30 พ.ย. 2563  กรรมการ บจก. เอ – ไทม์ มีเดีย 
2561 – 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม ทีวี 
2561 – 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 
2561 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม สตดูิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
2561 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บจก. เช้นจ์ 2561  
2561 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย   
2561 - 30 พ.ย. 2563 
2560 - 30 พ.ย. 2563 

รองประธานกรรมการ  
กรรมการบริหาร   
กรรมการ 

บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้  
 

ก.ย.2562 - ธ.ค. 2562 กรรมการ บจก. ทาเล้นท์  แมนเนจเม้นท์ 
2561 - 2562 กรรมการ  บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป 
2558 – 2562 กรรมการตรวจสอบ บจก. เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิง้ค์ 
2555 - 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลชูัน่ 
2553 - 2556 ท่ีปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
2553 - 2556 อนกุรรมการสรรหาและพฒันาบริษัทจด

ทะเบียน 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดงักล่าว- 
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
• การประชมุคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 6 ครัง้  
• การประชมุคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชมุ 12 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 12 ครัง้ 
• การประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา : เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 3 ครัง้ 
• การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้ท่ี 41 : เข้าร่วมประชมุ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทได้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระให้เข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน  ก.ล.ต. และข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษา ซึง่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทัง้คู่
สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็น  หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

 โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้
ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้
ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะ
ต ่ากว่าตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม โดยให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี  

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยั
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระส าหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้ 


