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ประวัติกรรมการทีเ่สนอชือ่ให้ได้รับการเลอืกตั้งแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารยธิ์ติพนัธุ ์เชือ้บญุชัย 
อายุ (ปี) 69 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน และ 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง 

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

ปีทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริษัทคร้ังแรก 

27 มิถนุายน 2559 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ 

5 ปี 3 เดือน (ตัง้แต่วนัที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2564) และกรณีที่ประชุมสามญั
ผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้ที่ 43 มีมติอนุมัติเแต่งตั้งกลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยอีกวาระหน่ึง เป็นระยะเวลา 3 ปี และไดด้  ารงต าแหน่งจนครบวาระดงักล่าว จะรวม
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็น 8 ปี 3 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

• ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต โรงเรียนกฎหมายฮารว์ารด์ ประเทศสหรฐัอเมริกา   
• เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ความเชี่ยวชาญ ดา้นกฎหมาย  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 

• Financial Statement for Directors (FSD 40/2562) 
• Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL 16/2562) 
• Advance Audit Committee Program (AACP 32/2562) 
• Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) 
• Director Certification Program (DCP 0/2543) 

การฝึกอบรม/สัมมนา 
 
 
 

• เสวนา “Audit Committee Forum 2019: Fraud risk management – using data analytics to prevent 
and detect fraud” 

• สมัมนา “บทบาทของฝ่ายบริหารกับการสรา้งกลไกป้องกันคอรร์ปัชัน” 
• สมัมนา “Corporate Responsibilities and Practices in Anti – Corruption” 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส
และบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

- ไม่มี - (0 หุน้  ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท ารายการทีอ่าจ 
เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 
ในปี 2564 

- ไม่มี - 
  

ประวัติการท างาน และการด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2 กิจการ) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
25 ม.ค.2562 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2562 - 2564 
เม.ย 2560 – 24 ม.ค. 2562 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาอย่างยั่งยืน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2 กิจการ) (ต่อ) 
ช่วงเวลา ช่วงเวลา ช่วงเวลา 
ก.ย.2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  

กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

บมจ.แอสเสท เวิรด ์คอรป์ 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 กิจการ) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
18 มิ.ย.2563 - ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ส.ค. 2561 – ปัจจุบนั 
 
2559 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ  

ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน)  

ประสบการณท์ างานในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
2553 - 2556 กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน)  

ประสบการณท์ างานในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
2552 - 2562 กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากัด (มหาชน) 

2553 – 2562 กรรมการ บจก. ซี แอนด ์ซี อินเตอรเ์นชั่นแนล เวนเจอร ์
2538 – 2561 ผูอ้  านวยการศูนยวิ์จัยกฎหมายและการพฒันา  คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
2544 – 2552 คณบดี คณะนิติศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
2543 – 2544 ผูช้่วยอธิการบดี คณะนิติศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
2521 – 2556 อาจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว- 
 

ลักษณะความสัมพันธข์องกรรมการอิสระ 
การมีความสมัพนัธก์บับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลอื่นท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนั
ทางธุรกิจกบับริษัทในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า :  ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ :  ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างครอบครวักับผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม :  ไม่มี 
4. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ :  ไม่มี 
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 
 

  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2564 (ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
• การประชมุคณะกรรมการบริษัท : เขา้รว่มประชมุ 6 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 6 ครัง้  
• การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : เขา้รว่มประชมุ 5 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 5 ครัง้  
• การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล : เขา้รว่มประชมุ 2 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 2 ครัง้ 
• การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 : เขา้รว่มประชมุ 
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ประวัติกรรมการทีเ่สนอชื่อใหไ้ด้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ชื่อ-สกุล นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร 
อายุ (ปี) 67 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน และ 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง 

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
 

ปีทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริษัทคร้ังแรก 

18 กรกฎาคม 2550 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ  

14 ปี 2 เดือน (ตัง้แต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2550 - 30 กนัยายน 2564)  
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

• Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
• วฒุิบตัรคอมพิวเตอรบ์ริหาร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั        

ความเชี่ยวชาญ ดา้นบญัชี และดา้นบริหารธุรกิจ  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• DCP Refresher Course (2/2549) 
• Director Certification Program (DCP 26/2546) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส
และบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

- ไม่มี - (0 หุน้  ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท ารายการทีอ่าจ 
เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 
ในปี 2564 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (6 กิจการ) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
ธ.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
บมจ. เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 

ก.ย. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

บมจ. แอสเสท เวิรด ์คอรป์ 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ  
รองประธานกรรมการบริหารคนท่ี 2 
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

บมจ. เสริมสขุ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการบริหาร 

บมจ. อาหารสยาม 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ  
รองประธานกรรมการบริหารคนท่ี 2 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการการลงทนุ 
กรรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. เบอรล์ี่ ยคุเกอร ์
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ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (16 กิจการ) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
มิ.ย. 2564 - ปัจจบุนั กรรมการ South East Asia Logistics Pte. Ltd. 
พ.ค. 2564 - ปัจจบุนั กรรมการ Asia Breweries Limited 
พ.ค. 2564 - ปัจจบุนั กรรมการ Siam Breweries Limited 
พ.ค. 2564 - ปัจจบุนั กรรมการ Thai Breweries Limited 
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ BeerCo Limited 
2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์หวัหิน 
2559 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 

รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวุโส 
กรรมการ  

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วฒันภกัดี 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้คอมเมอรเ์ชียล แอสเสท แมนเนจ

เมน้ท ์(ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บจก. ยนิูเวนเจอร ์รีท แมเนจเมน้ท)์ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ Frasers Property Limited 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ Fraser and Neave, Limited 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เพ็ทฟอรม์ (ไทยแลนด)์  
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. อีสเทิรน์ ซีบอรด์ อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ  

รองประธานกรรมการบริหาร 
บจก. เบียรทิ์พย ์บริวเวอรี่ (1991) 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) 
ประสบการณท์ างานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
ประสบการณท์ างานในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บิก๊ซี รีเทล โฮลดิง้  
ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทย เบเวอรเ์รจ แคน 
ต.ค. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เบียรช์า้ง 
2555 - พ.ย. 2563 กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
บมจ. แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์

มี.ค. 2559 - ม.ค. 2561 กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

บมจ. บิก๊ซี ซุปเปอรเ์ซ็นเตอร ์

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว- 
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2564 (ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
• การประชมุคณะกรรมการบริษัท : เขา้รว่มประชมุ 6 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 6 ครัง้  
• การประชมุคณะกรรมการบริหาร : เขา้รว่มประชมุ 12 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 12 ครัง้ 
• การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้ท่ี 42 : เขา้ร่วมประชมุ 
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ประวัติกรรมการทีเ่สนอชือ่ให้ได้รับการเลอืกตั้งแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ชื่อ-สกุล นายวรวรรต ศรีสอา้น  
อายุ (ปี) 49 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน และ 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง 

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
 

ปีทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริษัทคร้ังแรก 

14 พฤษภาคม 2556 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ  

8 ปี 4 เดือน (ตัง้แต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 - 30 กนัยายน 2564) 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

• ปริญญาโท วางแผนพฒันาผงัเมือง มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย ประเทศสหรฐัอเมริกา 
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยีอิลลินอยส ์ประเทศสหรฐัอเมริกา 

ความเชี่ยวชาญ ดา้นบริหารธุรกิจ และดา้นอสงัหาริมทรพัย ์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2562) 
• Financial Statement for Directors (FSD 28/2558) 
• Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557) 
• Director Certification Program (DCP 178/2556) 

การฝึกอบรม/สัมมนา • หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ 17/2556 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส
และบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

- ไม่มี - (0 หุน้  ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564) 
 

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท ารายการทีอ่าจ 
เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 
ในปี 2564 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 กิจการ) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  

กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. สโตนเฮน้จ ์อินเตอร ์

ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (15 กิจการ) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เกษมทรพัยส์ิริ  
ต.ค. 2563 - ปัจจบุนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บจก. เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โฮลดิง้ (ประเทศไทย) 
ต.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เลิศรฐัการ พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์
ธ.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร ์แคปปิตอล วนั 
พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อะเฮดออล  
ม.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คอนเน็กซช์ั่น 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร ์แคปปิตอล   
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เลิศรฐัการ   



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 
  (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 

28 

ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (15 กิจการ) (ต่อ) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอสโก ้เวนเจอร ์
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ 

ประธานบริหาร 
บจก. แกรนด ์ยนิูตี ้ดิเวลล็อปเมนท ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ 
ประธานบริหาร 

บจก. แกรนด ์ย ูลิฟวิ่ง 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร ์บีจีพี 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร ์แอสเซท แมเนจเมน้ท ์  
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทย - ไลซาท   
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ฟอรเ์วิรด์ ซิสเต็ม   
ประสบการณท์ างานในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี -  
ประสบการณท์ างานในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2564 กรรมการ บจก. แอล อาร ์เค ดีเวลลอปเมน้ท ์
2555 - 2561 กรรมการ บจก. ฐานถาวร (2012) 
2556 - 2561 กรรมการ บจก. ปณชยั พาณิชยการ 
2556 - 2561 กรรมการ บจก. ยอดยิ่ง อินเตอรเ์ทรด 
2556 - 2559 กรรมการ บจก. เอ็กซเ์ซลเลน้ท ์เอ็นเนอรย์ี่ อินเตอรเ์นชนัแนล  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว- 
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2564 (ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
• การประชมุคณะกรรมการบริษัท : เขา้รว่มประชมุ 6 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 6 ครัง้  
• การประชมุคณะกรรมการบริหาร : เขา้รว่มประชมุ 12 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 12 ครัง้ 
• การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล : เขา้รว่มประชมุ 2 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 2 ครัง้ 
• การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 : เขา้รว่มประชมุ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระใหเ้ขม้กว่าขอ้ก าหนดขั้นต ่าตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน  ก.ล.ต. และขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี ้
(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้นบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรกึษา ซึ่งไดร้บัเงินเดือนประจ าหรือผูม้ีอ  านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

(3) ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง บุตร รวมทัง้คู่
สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของ
บริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

 โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจขา้งตน้ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่า
อสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้
ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้
ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัท หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะ
ต ่ากว่าตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม โดยใหน้ับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกว่า 2 ปี  

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยั
ในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ าหรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับ
กิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท  

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

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะได ้(collective decision) ได ้




