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ข้อมูลของกรรมการอิสระทเีป็นผู้ รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ 

1. นายสรสิทธิ  สุนทรเกศ (อาย ุ67 ปี) 

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

ทอียู่:  319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชนั 20 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ: 14 พฤษภาคม 2561 (1 ปี 7 เดือน) 

จาํนวนการถือหุ้น ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562: -ไม่ม-ี  

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:  

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Senior Executive Program สถาบนับริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Executive Development Program (Wharton School) University of Pennsylvania, U.S.A. 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาลยัการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท ี8 

- หลกัสตูรวิชาการทหารบกชนัสงู หลกัสตูรหลกัประจําชดุท ี46 วิทยาลยัการทพับก 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที 91/2007 

- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program รุ่นที 33/2019 

ประสบการณ์ทาํงาน (5 ปีย้อนหลงั): 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง 

- 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จาํกดั (มหาชน) 

- 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อลิอนัซ ์อยธุยา แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 

- 2560 - ปัจจบุนั    ทปีรึกษา และประธานกรรมการบริหารความเสียง 

      บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง 

- 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เจ. ดี. ฟู้ด โปรดกัท์ส จํากดั 

- 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท  อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
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การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอืน / กิจกรรมพิเศษสําคัญ: 3 แห่ง 

- 2561 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ  

                       สํานกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

- 2560 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ  

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

- 2560 - ปัจจบุนั  ผู้อาํนวยการสํานกัตรวจสอบ สํานกังานสภามหาวิทยาลยั   

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 2555 - 2559 ผู้อํานวยการ และกรรมการ 

สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนืทอีาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั: -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษทัย่อย: -ไม่ม-ี 

ประวัติการกระทาํความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่ม-ี 

ประวัติการทาํรายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา: -ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียในวาระทเีสนอในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครังนี: วาระที 6  

ส่วนได้เสียพิเศษทแีตกต่างจากกรรมการคนอืน ๆ ในทุกวาระทเีสนอในการประชุมผู้ ถือหุ้นครังนี: -ไม่ม-ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562:  

- คณะกรรมการบริษัท    6/6  ครัง 
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2. นายพนูศักด ิเธียไพรัตน์ (อาย ุ55 ปี) 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ทอียู่:  319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชนั 20 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ: 25 กุมภาพนัธ์ 2547 (15 ปี 11 เดือน) 

จาํนวนการถือหุ้น ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562: 8,440,000 หุ้น (ร้อยละ 0.53)  

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม: 

- ปริญญาโท (Finance and International Business) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

-  Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท ี11/2004 

-  Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นท ี23/2005 

ประสบการณ์ทาํงาน (5 ปี ย้อนหลงั): 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 

- 2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง 

- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  

กลุ่มบริษัทพูน 

- 2557 - ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท และทปีรึกษาอาวโุส  

บริษัท อีเทอร์นิตี แกรนด์ โลจิสติคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

- 2545 - 2557 กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหาร  

   บริษัท อีเทอร์นิตี แกรนด์ โลจิสติคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอนื / กิจกรรมพเิศษสําคัญ: -ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนืทอีาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั: -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษทัย่อย: -ไม่ม-ี 

ประวัติการกระทาํความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่ม-ี 

ประวัติการทาํรายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา: -ไม่ม-ี 
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ส่วนได้เสียในวาระทเีสนอในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครังนี: วาระที 6 

ส่วนได้เสียพิเศษทแีตกต่างจากกรรมการคนอืน ๆ ในทุกวาระทเีสนอในการประชุมผู้ ถือหุ้นครังนี: -ไม่ม-ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562:  

- คณะกรรมการบริษัท    6/6  ครัง 

- คณะกรรมการตรวจสอบ    6/6  ครัง 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  4/4  ครัง 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 

คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดงันี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ทงันี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ทเีกียวข้องของกรรมการอิสระรายนนั ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีได้รับตําแหน่ง ทงันีลักษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึง

กรณีทกีรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีปรึกษาของส่วนราชการซงึเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ ทีเป็น บิดามารดา        

คู่สมรส พน้ีอง และบตุร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็น

ผู้บริหารหรือผู้มอีาํนาจควบคมุของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัย 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทไีด้รับตําแหน่ง 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 

คําประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซงึเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนี ที

ต้องชําระต่ออกีฝ่ายหนงึ ตงัแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตงัแต่ยีสิบล้านบาทขึนไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํา

กว่า ทงันีการคํานวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการทเีกียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนทีเีกิดขึน

ในระหว่างหนงึปีก่อนวนัทมีคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม

ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบัญชี ซงึมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทไีด้รับตําแหน่ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน 

ซงึได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนนัด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีได้รับตําแหน่ง 

7. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตงัขึนเพือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึงเป็นผู้ที

เกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนทีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน

ร้อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทมีีนยั

กบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอนืใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัได้รับการแต่งตงัให้เป็นกรรมการอิสระทมีีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 


