
 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระ 
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 

บริษัทขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถอืหุ้น สามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งไมม่ีความสมัพันธ์ และ/หรือ ส่วน
ได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เปน็ผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ในนามของ
ผู้ถือหุ้นได้ ดังนี้  

 
 

1. ชื่อ นามสกุล : นายรณชิต จินะดิษฐ ์
 ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน  / 

กรรมการอิสระ 
 จ านวนปีท่ีเป็น

กรรมการ   
: 5 ปี  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมือ่วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561) 

 อาย ุ : 72 ปี 
 ที่อยู่ : เลขท่ี 94/154 ซอยวัชรพล 1/3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

 วุฒิการศึกษา  : - ปริญญาโท MS.(Management) Hult Business School, Boston, Massachusetts, USA 
- ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลักสตูรอบรม   : - หลักสตูร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 40/2022 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสตูร Role of the Chairman Program Class รุ่น 49/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 301/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 
- หลักสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น  42/2021 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 



 

 

- หลักสตูร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่น 7/2019 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Certificate in the Finance Restructuring Program : Arthur. D.Little , Cambridge, 

Massachusetts, USA 
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่ม ี

 ประสบการณ ์ : 1) กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน / 
กรรมการอิสระ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2) กรรมการผู้จดัการ บริษัทท่ีปรึกษาครอปท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ส่วนไดเ้สียพเิศษใน
วาระที่จะพิจารณา 

: วาระที่ 1-9    ไม่มีส่วนได้เสยีพิเศษ 

 
  



 

 

 
 
2. ชื่อ นามสกุล : นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ 

 ต าแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน /
กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการอิสระ 

 จ านวนปีท่ีเป็น
กรรมการ   

: 5 ปี  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมือ่วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561) 

 อาย ุ : 67 ปี 
 ที่อยู่ : เลขท่ี 98 หมู่บ้านลัดดารมย์ปิ่นแกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี 11130 

 วุฒิการศึกษา  : - ปริญญาโท บัญชีมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
- ปริญญาโท รัฐประสานศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
- ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 หลักสตูรอบรม   : - ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 20 มหาวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 
- หลักสตูร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 8/2022 ปี 2565 สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสตูรBoard Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 13/2022 ปี 2565 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสตูร Advance Audit Committee Program (AACP 38/2020) สมาคมส่งเสรมิสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 
- หลักสตูรประกาศนียบตัร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 

13/2018) ปี 2561 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสตูรประกาศนียบตัร Anti-Corruption For Executive Program (ACEP 14/2015) ปี 

2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 



 

 

- หลักสตูรประกาศนียบตัร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 
6/2015) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสตูรประกาศนียบตัร Advanced Audit Committee Program (AACP 14/2014) ปี 2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 176/2013) ปี 2556 สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ท่ี 6 สถาบันวิทยาการ

พลังงาน  
- หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
- หลักสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดับสูง รุ่นท่ี 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝา่ยตลุาการ

ศาลยุติธรรม  
- หลักสตูรประกาศนียบตัร การก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงของ

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ท่ี 12 สถาบันพระปกเกล้า 

 การถือหุ้นในบริษัท : 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 ประสบการณ ์ : 1) กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน  / 

กรรมการอิสระ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากดั(มหาชน) 
2) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
3) กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง 

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตีส้ตาร์ช จ ากัด (มหาชน) 
4) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท แสนสริิ จ ากัด (มหาชน) 
5) ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10)  กรมสรรพากร 
6) รองอธิบดี กรมสรรพากร 

 ส่วนไดเ้สียพเิศษใน
วาระที่จะพิจารณา 

: วาระที่ 1-9   ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 
 

 

  



 

 

นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื ่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน 
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่อ
อีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทั้งน้ี การ
ค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย   

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท  


