
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3___หนา้ | 1 

 

   สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

 

ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้รบัการเลอืกต ัง้ 

เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 

 

ชือ่ – นามสกลุ          นายปรชีา อรรถวภิชัน ์   

เสนอแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ    ประธานกรรมการ 
ต าแหนง่ปจัจบุนั       - ประธานกรรมการ 
           - กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
อาย ุ          79 ปี  
สญัชาต ิ         ไทย 
วฒุกิารศกึษา            - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาอตุสาหการ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
- ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์(Industrial Engineering &  
  Management), Oklahoma State University     

การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ          สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  
- DCP 39/2547 

- FND 8/2547 
- ACP 11/2549 

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ  29 มกราคม 2556 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     4 ปี 11 เดอืน  
 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ๆ 

 บรษิทัจดทะเบยีน จ านวน 5 กจิการ 

2556 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ                                     บรษัิท เกษตรไทย อนิเตอร ์เนชัน่แนล ชกูาร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
ปัจจุบัน                ประธานกรรมการ                                บรษัิท ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากัด (มหาชน) 
ปัจจุบัน                ประธานกรรมการ                                บรษัิท ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิล้ จ ากัด (มหาชน) 
ปัจจุบัน                กรรมการ                                  บรษัิท ไทยรุง่ยเูนีย่นคาร ์จ ากัด (มหาชน) 
ปัจจุบัน                กรรมการ                                  บรษัิท ปูนซเิมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) 

  กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน)  จ านวน 10 กจิการ  

ปัจจุบัน             ประธานกรรมการ                                บรษัิท ท ีเอส จ ีแอสเซ็ท จ ากัด 
ปัจจุบัน             ประธานกรรมการ                                บรษัิท ท ีเอส อตุสาหกรรมน ้ามัน จ ากัด 
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ                                บรษัิท แพน-เปเปอร ์(1992) จ ากัด 
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ                                บรษัิท รวมผลไบโอเพาเวอร ์จ ากัด 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ                                  บรษัิท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร ์จ ากัด 
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ                                บรษัิท ศริเิจรญิทรัพยไ์พรวัลย ์จ ากัด 
2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ                                บรษัิท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร ์จ ากัด 
2552 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ                                บรษัิท เอส.ไอ. พรอพเพอรต์ี ้จ ากัด 
2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ                                บรษัิท เคทสิ ไบโอเอทานอล จ ากัด 

2536 –  ปัจจุบัน                 กรรมการ                                  บรษัิท เอช.ซ.ีสตารค์ จ ากัด 

  กจิการอืน่ทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 

ไมม่ ี

  ประสบการณ์ 

2543 – 2557      ประธานกรรมการ                                บรษัิท ร่วมกจิอา่งทองคลังสนิคา้ จ ากัด 
2551 – 2556      ประธานกรรมการ                                บรษัิท เกษตรไทยอตุสาหกรรมน ้าตาล จ ากัด 
 

การเขา้ประชุมในปี 2560 จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม/จ านวนคร ัง้ประชุมท ัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 

คณะกรรมการบรษัิท  5/5 100 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี        1/1 100 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั            0.15%  
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการกบัผูบ้รหิาร  ไมม่ ี  

ขอ้พพิาททางกฎหมาย         ไมม่ ี
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา คณะกรรมการไดพ้จิารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน ตามขัน้ตอนและวธิกีารทีบ่รษัิทฯ ก าหนด และไดพ้จิารณาแลว้วา่บคุคลทีจ่ะ
เสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอสิระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง     

คณุสมบตัติอ้งหา้ม        1. มคีณุสมบัตติาม พรบ. มหาชนฯและคณุสมบัตติาม พรบ. หลักทรัพยฯ์ 
 2. ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษัิท ในรอบปีที ่
      ผา่นมา 
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ชือ่ – นามสกลุ       นายสริวิทุธิ ์เสยีมภกัด ี   

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ   กรรมการ 
ต าแหนง่ปจัจบุนั   -  กรรมการ 
   -  ประธานกรรมการบรหิาร 
   - ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารการเงนิกลุม่บรษัิทฯ 
           - กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
           -  กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
อาย ุ          74 ปี 
สญัชาต ิ         ไทย 
วฒุกิารศกึษา            -  ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิและธนาคาร คณะพาณชิยศาสตร ์ 
                                                             มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ          สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

- DAP 54/2549 
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ       29 มกราคม 2556 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ         4 ปี 11 เดอืน 
 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ๆ 

 บรษิทัจดทะเบยีน จ านวน 1 กจิการ  

2556 – ปัจจุบัน       กรรมการ                                      บรษัิท เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล ชกูาร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
                               ประธานกรรมการบรหิาร  
                               กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
                               ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารการเงนิกลุม่บรษัิทฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 14 กจิการ 

ปัจจุบัน  กรรมการ                      บรษัิท เดอะแกรนด ์ยบู ีจ ากัด 
ปัจจุบัน กรรมการ                      บรษัิท น ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จ ากัด 
ปัจจุบัน กรรมการ                      บรษัิท รวมผลอตุสาหกรรมนครสวรรค ์จ ากัด 
ปัจจุบัน  นายกกติตมิศักดิ ์                    สมาคมการคา้ผูผ้ลติเอทานอลไทย “TEMA” 
ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการ                   นติบิคุคล อาคารชดุ ทวิรเิวอรเ์พลส 
ปัจจุบัน  กรรมการ                      บรษัิท ไทยชกูาร ์มลิเลอร ์จ ากัด 
ปัจจุบัน  กรรมการ                      บรษัิท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร ์จ ากัด 
ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ                    บรษัิท เคทสิ ชวีพลังงาน จ ากัด 

ปัจจุบัน  กรรมการ                      บรษัิท เคทสิ วจัิยและพัฒนา จ ากัด 
ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ                    บรษัิท เคทสิ ไบโอแกส๊เพาเวอร ์จ ากัด 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ                      บรษัิท รวมผลไบโอเพาเวอร ์จ ากัด 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ                      บรษัิท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร ์จ ากัด 
2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ                    บรษัิท เคทสิ ปุ๋ ยชวีภาพ จ ากัด 
 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ                      บรษัิท เคทสิ ไบโอเอทานอล จ ากัด 

  กจิการอืน่ทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 

ไมม่ ี

  ประสบการณ์ 

2557 – 2559            ทีป่รกึษาคณะกรรมการ                   นติบิคุคลอาคารชดุลเิบอรต์ีพ้ลาซา่ 
2553 - 2557           ประธานคณะกรรมการ                   นติบิคุคลอาคารชดุลเิบอรต์ีพ้ลาซา่ 
2553 – 2556            กรรมการ                                     บรษัิท เกษตรไทยอตุสาหกรรมน ้าตาล จ ากัด 
                              ประธานกรรมการบรหิาร  
2550 – 2555           กรรมการผูจั้ดการ                    บรษัิท เคทสิ ไบโอเอทานอล จ ากัด 

  
 

การเขา้ประชุมในปี 2560 จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม/จ านวนคร ัง้ประชุมท ัง้หมด  คดิเป็นรอ้ยละ 

คณะกรรมการบรษัิท  5/5 100 

คณะกรรมการบรหิาร 12/12 100 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4/4 100 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี        1/1 100 

 
 
   
การถอืหุน้ในบรษิทั ไมม่ ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการกบัผูบ้รหิาร  ไมม่ ี  

ขอ้พพิาททางกฎหมาย  ไมม่ ี
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา คณะกรรมการไดพ้จิารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน ตามขัน้ตอนและวธิกีารทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม               1. มคีณุสมบัตติาม พรบ. มหาชนฯและคณุสมบัตติาม พรบ. หลักทรัพยฯ์ 
2. ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบรษัิทในรอบปีที ่
    ผ่านมา 
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ชือ่ – นามสกลุ      นายประพนัธ ์ศริวิริยิะกลุ 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ     กรรมการ 
ต าแหนง่ปจัจบุนั      -  กรรมการ 

- ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษัิทฯ  
- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
- กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

อาย ุ 65  ปี 
สญัชาต ิ ไทย  
คณุวฒุทิางการศกึษา - ปรญิญาตร ีกติตมิศักดิศ์ลิปศาสตรบั์ณฑติ  
                                                             มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)    

- DAP 96/2555 
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ 29 มกราคม 2556 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 4 ปี 11 เดอืน  
 
 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ๆ 

 บรษิทัจดทะเบยีน จ านวน 1 กจิการ  

2556 – ปัจจุบัน      กรรมการ                                           บรษัิท เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล ชกูาร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
                         ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษัิทฯ  
                         กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) จ านวน 29 กจิการ 

ปัจจุบัน กรรมการ                       บรษัิท เคทสิ วจัิยและพัฒนา จ ากัด 
ปัจจุบัน กรรมการ                       บรษัิท หทัยจรญู เอกโฮลดิง้ จ ากัด  
2557 – ปัจจุบัน ทีป่รกึษา                       สภาอตุสาหกรรมภาคเหนอื 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ                       บรษัิท เคทสิ ชวีพลังงาน จ ากัด 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ                       บรษัิท เคทสิ ไบโอแกส๊เพาเวอร ์จ ากัด 
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ                     บรษัิท ทรัพยศ์ริเิกษตร จ ากัด 
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ                     บรษัิท ลพบรุ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล ชกูาร ์จ ากัด 
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ                     บรษัิท ลพบรุไีบโอเอทานอล จ ากัด 

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ                     บรษัิท ลพบรุไีบโอเพาเวอร ์จ ากัด 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ                       บรษัิท รวมผลไบโอเพาเวอร ์จ ากัด 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ                       บรษัิท 3เอสโฮลดิง้ จ ากัด 
2554 – ปัจจุบัน     กรรมการ                                           บรษัิท เคทสิ ปุ๋ ยชวีภาพ จ ากัด 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ                       บรษัิท จรูญหทัยเอกโฮลดิง้ จ ากัด 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ                       บรษัิท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร ์จ ากัด 
2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ                     บรษัิท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร ์จ ากัด 
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ                       บรษัิท เอส.ไอ. พรอพเพอรต์ี ้จ ากัด 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ                       บรษัิท เอ็พโก ้อนิเตอรเ์ทรด จ ากัด 
2547 – ปัจจุบัน ประธานผูก้อ่ตัง้                                   สภาอตุสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค ์
2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ                     บรษัิท เพิม่สนิพัฒนา จ ากัด 
2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ                     บรษัิท เอ็นไวรอนเม็นทพ์ัลพ ์แอนด ์เปเปอร ์จ ากัด 
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ                       บรษัิท สยาม พ.ีพ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด 
2541 – ปัจจุบัน กรรมการ                       บรษัิท เคทสิ ไบโอเอทานอล จ ากัด 
2535 – ปัจจุบัน กรรมการ                       บรษัิท ท.ีวาย.ท.ีเทรดดิง้ จ ากัด 

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ                       บรษัิท ไทยนอรท์เทอรน์ โมลาส จ ากัด 
2532 – ปัจจุบัน กรรมการ                       บรษัิท ไทยวษิณุนครสวรรค ์จ ากัด 
2525 – ปัจจุบัน กรรมการ                       บรษัิท ร่วมทนุคลังสนิคา้นครสวรรค ์จ ากัด 
2516 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ                     บรษัิท น ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จ ากัด 
2506 – ปัจจุบัน กรรมการ                       บรษัิท รวมผลอตุสาหกรรมนครสวรรค ์จ ากัด   

  กจิการอืน่ทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 

ไมม่ ี

  ประสบการณ์ 

2552 – 2558 กรรมการ                        บรษัิท นวิไทยเอกลักษณ์ จ ากัด 
2552 – 2558 กรรมการ                        บรษัิท นวิรวมผล จ ากัด 
2551 – 2558 กรรมการ                        บรษัิท เอกวษิณุ จ ากัด 
2541 – 2558 กรรมการ                        บรษัิท ท.ีไอ.ธุรกจิ จ ากัด 
2538 – 2558 กรรมการ                        บรษัิท นครสวรรคก์ารเกษตร จ ากัด 
2551 – 2556 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษัิทฯ         บรษัิท เกษตรไทยอตุสาหกรรมน ้าตาล จ ากัด 
2555 กรรมการ                        บรษัิท น ้าตาลเอกผล จ ากัด 

2555 กรรมการ                        บรษัิท ร่วมกจิอา่งทอง คลังสนิคา้ จ ากัด 
2555 กรรมการ                        บรษัิท ท.ีไอ.เอส.เอส. จ ากัด 
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การเขา้ประชุมในปี 2560 จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม/จ านวนคร ัง้ประชุมท ัง้หมด  คดิเป็นรอ้ยละ 

คณะกรรมการบรษัิท  5/5 100 

คณะกรรมการบรหิาร 12/12 100 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4/4 100 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี        1/1 100 

 
   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการกบัผูบ้รหิาร 

- บดิาของ นายศริภาคย ์     ศริวิริยิะกลุ 
- พีช่ายของ นางดารัตน ์     วภิาตะกลัศ 
- พีช่ายของ นายประเสรฐิ    ศริวิริยิะกลุ 
- พีช่ายของ นายณัฎฐปัญญ ์ศริวิริยิะกลุ 

 
การถอืหุน้ในบรษิทั 0.000% 
ขอ้พพิาททางกฎหมาย ไมม่ ี

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา คณะกรรมการไดพ้จิารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน ตามขัน้ตอนและวธิกีารทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม               1. มคีณุสมบัตติาม พรบ. มหาชนฯและคณุสมบัตติาม พรบ. หลักทรัพยฯ์ 
2. ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบรษัิทในรอบปีที ่  
    ผ่านมา 
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ชือ่ – นามสกลุ       วา่ทีร่อ้ยตรธีรียทุธ ชา่งเพชร  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ   กรรมการอสิระ 
ต าแหนง่ปจัจบุนั    -  กรรมการอสิระ 

- ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ          75 ปี  
สญัชาต ิ         ไทย 
วฒุกิารศกึษา              -   ปรญิญาตร ีสาขานติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ            สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)   

- DAP 97/2555 
- ACP 41/2555 
- MFM 8/2555 

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ      29 มกราคม 2556  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ         4 ปี 11 เดอืน 
 
 
 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ๆ 

 บรษิทัจดทะเบยีน จ านวน 1 กจิการ 

2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ                                    บรษัิท เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล ชกูาร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
                          ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
                          กรรมการตรวจสอบ 
 กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน)   

ไมม่ ี

  กจิการอืน่ทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 

ไมม่ ี
   ประสบการณ์ 

2555 – 2556  กรรมการอสิระ 
                         กรรมการตรวจสอบ                          บรษัิท เกษตรไทยอตุสาหกรรมน ้าตาล จ ากัด 

 

 

การเขา้ประชุมในปี 2560 จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม/จ านวนคร ัง้ประชุมท ัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 

คณะกรรมการบรษัิท  5/5 100 

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 100 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4/4 100 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี        1/1 100 

 
   
การถอืหุน้ในบรษิทั ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการกบัผูบ้รหิาร  ไมม่ ี  

ขอ้พพิาททางกฎหมาย  ไมม่ ี
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา คณะกรรมการไดพ้จิารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน ตามขัน้ตอนและวธิกีารทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 
คณุสมบตัติอ้งหา้ม               1. มคีณุสมบัตติาม พรบ. มหาชนฯและคณุสมบัตติาม พรบ. หลักทรัพยฯ์ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบรษัิทในรอบปีที ่
    ผ่านมา 
 
  

คณุสมบตัเิพิม่เตมิส าหรบักรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
การมสีว่นไดเ้สยีกับบรษัิท/บรษัิทใหญ/่บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ในปัจจุบันหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 
 

1. เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้งหรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า ไมเ่ป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฏหมาย) ไมเ่ป็น 

3. มคีวามสัมพันธท์างธุรกจิทีม่นัียส าคัญ อันอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ (เชน่ 
การซือ้/ขาย วัตถดุบิ/สนิคา้/บรกิาร การยมื/ใหกู้ย้มืเงนิ) พรอ้มระบขุนาดของรายการดว้ย 

ไมม่ ี

หมายเหต ุนยิามของกรรมการอสิระของบรษัิทปรากฏในสว่นทา้ยของสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3
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ชือ่ – นามสกลุ       นายอสิกนัต ์  ไกรวทิย ์

เสนอแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ    กรรมการอสิระ 

ต าแหนง่ปจัจบุนั       - กรรมการอสิระ  
           - ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน            
           - กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
อาย ุ          73 ปี  
สญัชาต ิ         ไทย 

วฒุกิารศกึษา       - ปรญิญาตร ีบัญชบัีณฑติ (บช.บ) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
            - ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์North Dakota State U.S.A. 
            - Certificate, American Institute of Banking (New York) 
                                                          U.S.A. 
การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ  สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

- DAP 97/2555 
- ACP 41/2555  
- MFM 8/2555 

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ      29 มกราคม 2556 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ         4 ปี 11 เดอืน 
 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ๆ 

 บรษิทัจดทะเบยีน จ านวน 1 กจิการ 

2556 – ปัจจุบัน      กรรมการอสิระ                                     บรษัิท เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล ชกูาร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
                         ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
                         กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

  กจิการอืน่ (ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน)   

ไมม่ ี

  กจิการอืน่ทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 

ไมม่ ี

 ประสบการณ์ 

2555 – 2556      กรรมการอสิระ                                    บรษัิท เกษตรไทยอตุสาหกรรมน ้าตาล จ ากัด 

 

การเขา้ประชุมในปี 2560 จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม/จ านวนคร ัง้ประชุมท ัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 

คณะกรรมการบรษัิท  5/5 100 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 1/1 100 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4/4 100 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี        1/1 100 

    
 
การถอืหุน้ในบรษิทั           ไมม่ ี  
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการกบัผูบ้รหิาร  ไมม่ ี  

ขอ้พพิาททางกฎหมาย         ไมม่ ี
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา คณะกรรมการไดพ้จิารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน ตามขัน้ตอนและวธิกีารทีบ่รษัิทฯ ก าหนด และไดพ้จิารณาแลว้วา่บคุคลทีจ่ะ
เสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอสิระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง         

คณุสมบตัติอ้งหา้ม            1. มคีณุสมบัตติาม พรบ. มหาชนฯและคณุสมบัตติาม พรบ. หลักทรัพยฯ์ 
2. ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษัิท ในรอบปี 
      ทีผ่า่นมา      
  

คณุสมบตัเิพิม่เตมิส าหรบักรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
การมสีว่นไดเ้สยีกับบรษัิท/บรษัิทใหญ/่บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ในปัจจุบันหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 
 

1.เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้งหรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า ไมเ่ป็น 

2.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

3.มคีวามสัมพันธท์างธุรกจิทีม่นัียส าคัญ อันอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ (เชน่ 
การซือ้/ขาย วัตถดุบิ/สนิคา้/บรกิาร การยมื/ใหกู้ย้มืเงนิ) พรอ้มระบขุนาดของรายการดว้ย 

ไมม่ ี

หมายเหต ุนยิามของกรรมการอสิระของบรษัิทปรากฏในสว่นทา้ยของสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3

 
 

 



 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3___หนา้ | 7 

 

   สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

นยิามกรรมการอสิระ 

 

 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการอสิระคดิเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยคณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดนยิาม

และคณุสมบัตขิองกรรมการอสิระ ซึง่สอดคลอ้งและเท่ากับขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยยดึตามนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ดีังนี้ 

 

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี

อ านาจควบคมุของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงานทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ 

บรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่มบรษัิทยอ่ยล าดับเดยีวกัน ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวันทีแ่ตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสัมพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้ง 

และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทฯ ของบรษัิทฯ บรษัิท

ยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม 

  

(4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทฯ ใน

ลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อี านาจควบคุม

ของผูท้ีม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทฯ เวน้แต่จะได ้

พน้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวันทีแ่ตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

 

ความสัมพันธ์ทางธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่าหรือใหเ้ช่า

อสังหารมิทรัพย ์รายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรับหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกัน 

การใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท านองเดยีวกัน ซึง่เป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรอืคู่สัญญามภีาระหนี้ทีต่อ้ง

ช าระตอ่อกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตัีวตนสทุธขิองผูข้ออนุญาตหรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่า

กว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิีการค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดังกล่าว ใหนั้บรวมภาระหนี้ที่

เกดิขึน้ในระหวา่ง 1 ปีกอ่นวันทีม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบคุคลเดยีวกัน 

 

(5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทฯ และไม่เป็น

ผูถ้อืหุน้ทีม่นัียผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านักงานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทฯ สังกัดอยู่ เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวันทีแ่ตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

 

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บ

คา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ และไม่เป็นผู ้

ถอืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวันทีแ่ตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กับผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

 

(8) ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันทีม่นัียกับกจิการของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นัียใน

หา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่ับเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของ

จ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันทีม่นัียกับกจิการของ

บรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่ม 

 

(9)  ไมม่ลีักษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกับการด าเนนิงานของบรษัิทฯ  

 

ภายหลังไดร้ับการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระที่มีลักษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถงึ 9 แลว้ กรรมการอสิระอาจไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ ใหตั้ดสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกัน ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี

อ านาจควบคมุของบรษัิทฯ โดยมกีารตัดสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 

 

----------------------------------------------


