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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีถ่ึงก าหนดตามวาระ 
 

ช่ือ นายเฉลมิชัย มหากจิศิริ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 43 ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่25 มนีาคม 2565) 

ตนเอง:  ร้อยละ 23.1510 
คู่สมรส:  ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มกราคม 2555 (10 ปี)  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมจ านวนปีทีไ่ด้รับเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

13 ปี (10 ปี บวก 3 ปี)   

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2547 
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2544 
- หลกัสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวทิยาลยัศรีปทุม รุ่นท่ี 1 ปี 2560 
- หลกัสูตร Ultra Wealth – Invest Like A Master รุ่นท่ี 2 ปี 2559 
- หลกัสูตร Academy of Business Creativity (ABC)  มหาวทิยาลยัศรีปทุม รุ่นท่ี 4 ปี 2559 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 17 ปี 2556 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 53/2548 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 30/2547 
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ปัจจุบัน 5 บริษัท) 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, กรรมการบริหาร 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการการลงทุน บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
2561 –ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน)  
2556 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โพสโค–ไทยน๊อคซ์ จ ากดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2561 : รองประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
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 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอ่ืน (ปัจจุบัน 1 บริษัท) 
 

2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร  
บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2562 : กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ากดั 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน  (ปัจจุบัน 73 บริษัท) 
 

2564 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน เอฟเอสโอ จ ากดั 
2563 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ประณีต จ ากดั 
2563 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด เวนเจอร์ส จ ากดั 
2562 – ปัจจุบนั : กรรมการ กิจการร่วมคา้ โทรีเซน คลองผดุง กรุงเกษม 
2562 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เนเชอรัล ออร่า จ ากดั 
2562 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เนเชอรัล ดร้ิงค ์จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ซีเอม็ คอร์ปอเรท จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั สยามทาโก ้จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โฟร์ วนัวนั อีคอมเมิร์ซ จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีทีจีซี จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ว ีเวนเจอร์ส อินเวสเมน้ท ์พีทีอี แอลทีดี 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส ซาอุดิอาระเบีย จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทีทีเอ มารีเนอร์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส แอลแอลซี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส  
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ว ีเวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จ ากดั 
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2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนดชิ์ป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั บาคองโค จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ -2 จ ากดั 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั คอฟฟี แกลเลอรี จ ากดั 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พหลโยธินการ์เดน้ จ ากดั 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอม็ ครีก แลนด ์จ ากดั 
2553 – ปัจจุบนั : กรรมการบริหาร บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ ากดั 
2551 – ปัจจุบนั : กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั 
2548 – ปัจจุบนั : กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 
2548 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พี.เอม็.คอร์ป จ ากดั 
2545 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ครัวเลควดู จ ากดั 
2545 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั แอค็ม่ี แคม็พ จ ากดั 
2541 – ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เลควดูคนัทร่ีคลบั จ ากดั 
2541 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัทส์ จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เดอะ เนสท ์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เดอะ เนสท ์โฮม จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เดอะ เนสท ์เพลินจิต จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ยเูค) ลิมิเตด็ 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอเชียน ้ าประปาหลวงพระบาง จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั บาเรีย เซเรส 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส คลีน เอน็เนอร์ยี ่1 จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส คลีน เอน็เนอร์ยี ่2 จ ากดั 
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ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  เซอร์วสิเซส จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั คลาวดเ์บรค (ประเทศไทย) จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั โปรดกัชัน่ จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ 80 จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอสเอม็ แลนด ์จ ากดั 
2556 – 2563 : กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ ากดั 
2556 – 2563 : กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ ากดั 
2556 – 2563 : กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ ากดั 
2556 – 2563 : กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ ากดั 

 
 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2564 

 คณะกรรมการบริษทั 8/8  
 คณะกรรมการบริหาร 7/7  
 

ประวตักิารกระท าผดิทางกฎหมาย 
- ไม่มี - 
 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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ช่ือ นางสาวอุษณา มหากจิศิริ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 41 ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่25 มนีาคม 2565) 

ตนเอง:  ร้อยละ 5.4798 
คู่สมรส:  ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มกราคม 2555 (10 ปี)  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมจ านวนปีทีไ่ด้รับเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

13 ปี (10 ปี บวก 3 ปี)   

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 2548 ซ่ึงเป็นโครงการ

ร่วมกบั Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2545 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 30/2547 
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ปัจจุบัน 1 บริษัท) 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการ, รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและ 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน)  
2564 – ปัจจุบนั : กรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน)  
2556 – 2563 : กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอ่ืน (ไม่ม)ี 
 

-ไม่มี-   
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน  (ปัจจุบัน 40 บริษัท) 
 

2561 – ปัจจุบนั  : กรรมการ บริษทั พีทีจีซี จ ากดั 
2560 – ปัจจุบนั  : กรรมการ บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั 
2560 – ปัจจุบนั  : กรรมการ บริษทั พีเอม็ แคปปิตอล จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั  : กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบนั :  กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั :  กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
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2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนดชิ์ป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ว ีเวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จ ากดั  
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 
2554 – ปัจจุบนั :  กรรมการ บริษทั เอม็ ครีก แลนด ์จ ากดั 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารและปฏิบติัการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 
2553 – ปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเนสท ์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
2553 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัทส์ จ ากดั 
2552 – ปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คอฟฟี แกลเลอรี จ ากดั 
2551 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั 
2551 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พหลโยธินการ์เดน้ จ ากดั 
2549 – ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
2548 – ปัจจุบนั :  กรรมการ บริษทั พี.เอม็.คอร์ป จ ากดั 
2545 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั แอค็ม่ี แคม็พ จ ากดั 
2545 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ครัวเลควดู จ ากดั 
2541 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เลควดูคนัทร่ีคลบั จ ากดั 
2541 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั โปรดกัชัน่ จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โฟร์ วนัวนั อีคอมเมิร์ซ จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เนเชอรัล ออร่า จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เนเชอรัล ดร้ิงค ์จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ 80 จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอสเอม็ แลนด ์จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เดอะเนสท ์เพลินจิต จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เดอะ เนสท ์โฮม จ ากดั 
ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เดอะ เนสท ์วลิเลจ จ ากดั 

 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2564 

 คณะกรรมการบริษทั 8/8  
 คณะกรรมการบริหาร 3/3 (ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร วนัท่ี 11 สิงหาคม 2564)  
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3    
 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 2/2    

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105552112341&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105554085813&jpTypeCode=5
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ประวตักิารกระท าผดิทางกฎหมาย 
- ไม่มี - 
 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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ช่ือ นายสันต ิบางอ้อ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 75 ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่25 มนีาคม 2565) 

ตนเอง:  0.0027 
คู่สมรส:  ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มกราคม 2555 (10 ปี)  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมจ านวนปีทีไ่ด้รับเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

13 ปี (10 บวก 3 ปี)  

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวทิยาลยัเท็กซสั เทค ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2523 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต (การคลงั) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 2511 
- หลกัสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวชิาชีพในพระบรมราชูปถมัภ ์ปี  2558 
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 42/2556 
- หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 9/2556 
- หลกัสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 14/2556 
- หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 14/2556 
- หลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 

17/2556 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 

16/2556 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 12/2544 
- ประกาศนียบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 38 ปี 2538 
- ประกาศนียบตัร สาขาการพฒันา มหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์สหราชอาณาจกัร ปี 2518 
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 2 บริษัท) 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากดั 

(มหาชน) 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

2553 – ปัจจุบนั : กรรมการตรวจสอบ บริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน) 
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 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอ่ืน (ไม่ม)ี 
- ไม่มี  -   

 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน (ปัจจุบัน 1 หน่วยงาน)  
2560 – ปัจจุบนั : อนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ สาขาสาธารณูปการ และสาขาสงัคม

และเทคโนโลย ีกระทรวงการคลงั 
2559 – ปัจจุบนั  : อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ สาขา

สาธารณูปการ อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเชิงพาณิชย ์กระทรวงการคลงั 
2555 – 2559  : อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ สาขาส่ือสาร

และพลงังานของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 
 
 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2564 

 คณะกรรมการบริษทั 7/8  
 คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3    
 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 2/2    

 
ประวตักิารกระท าผดิทางกฎหมาย 
- ไม่มี - 
 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

 

ความสัมพนัธ์อ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายละเอยีด 

เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
 

ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทัฯ/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม/  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี
ท่ีผา่นมา 

 

1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน ไม่เป็น 
      ประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุม  
2.  เป็นผูส้อบบญัชีหรือผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่เป็น 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ ไม่มี 
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ช่ือ นายจติรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 72 ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่25 มนีาคม 2565) 

ตนเอง:  ไม่มี 
คู่สมรส:  ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 พฤษภาคม 2558 (7 ปี)  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมจ านวนปีทีไ่ด้รับเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

10 ปี (7 บวก 3 ปี)  

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมอุตสาหการ) Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2522 
- ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมอุตสาหการ)  Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2517 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 2513 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

รุ่นท่ี 10/2553 
- หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 42/2547 
- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director Program (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

รุ่นท่ี 9/2547 
- คณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาติ (NCGC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4212) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 12 
- Stanford Executive Program, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2536 
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ปัจจุบัน 1 บริษัท) 
 

2558 – ปัจจุบนั  : กรรมการอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2562 : กรรมการและประธานส ารอง Board Risk Committee ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอ่ืน (ไม่ม)ี 
- ไม่มี  -   

 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน (ปัจจุบัน 1 บริษัท) 
2564 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ บริษทั พรีเมียร์ แทงค ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 



- 22 - 
 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2564 

 คณะกรรมการบริษทั 8/8  
 

ประวตักิารกระท าผดิทางกฎหมาย 
- ไม่มี - 
 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

 

ความสัมพนัธ์อ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายละเอยีด 

เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
 

ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทัฯ/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม/  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี
ท่ีผา่นมา 

 

1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน ไม่เป็น 
      ประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุม  
2.  เป็นผูส้อบบญัชีหรือผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่เป็น 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ ไม่มี 
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัทฯ 
  

กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความอิสระจาก      
คณะผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

คุณสมบติัประการส าคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้ งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระ   รายนั้นๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา 
ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร กรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร กรรมการ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย  

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือ   ผูมี้อ  านาจควบคุม ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามท่ีกล่าวถึงในวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ
เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้ งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้ งน้ี การค านวณภาระหน้ี
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่
ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายงานท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักรรมการรายดงักล่าว  

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ            
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชีซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สงักดั
อยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือ  ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ  

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ      
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ       
บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน        
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทอ่ืน           
ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง ขอ้ 9 ดา้นบนแลว้ กรรมการ
อิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได ้
 
 


