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ประวัตขิองผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
 

ชื่อ 
 
รศ.ดร.นริศ ชยัสตูร  

สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 61 ปี 
วุฒกิารศกึษา  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม  
จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2551 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2548 
 หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2548 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการ (ประธานคณะกรรมการ) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ แตง่ตัง้เป็นครัง้แรก 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558 ไม่มี 
การถอืหุ้นในบริษัท  ไมมี่  
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น 

 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  2 บริษัท ดงันี ้

1. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. จี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี 
2.  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอร์จนู พาร์ท อินดสัตรี ้ 

 ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   3 บริษัท  
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท ไม่มี 

        ประสบการณ์การท างาน 

  ปี ต าแหน่ง บริษัท 

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. บ้านป ูเพาเวอร์  

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. อาร์เอกซ์  

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. อาร์เอกซ์ แมนแูฟคเจอร่ิง 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่  

2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอร์จนู พาร์ท อินดสัตรี ้

2558 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา  สถาบนั Organization for Researches in art, culture, 
urban and leisure development (ORAC) ประเทศญ่ีปุ่ น  

2559 - ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร  สถาบนัวิทยาการธรุกิจและอตุสาหกรรม  

2559 - ปัจจบุนั  กรรมการ มลูนิธิเพื่อการพฒันาการประกอบการธรุกิจและอตุสาหกรรม 
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ชื่อ 

 
นายพรวฒุิ สารสิน 

สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 56 ปี 
วุฒกิารศกึษา  บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเปปเปอร์ดีน  สหรัฐอเมริกา 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยับอสตนั  สหรัฐอเมริกา 
การอบรม  หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่นที ่45/2548 

จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี  5 เดือน (ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2552) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 /11 ครัง้  
การถอืหุ้นในบริษัท  673,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.021 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น 

 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  4 บริษัท  ได้แก่ 
1. กรรมการ บมจ.บางกอกกล๊าส 
2. กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล้ 
3. กรรมการ บมจ.ฝาจีบ 
4. กรรมการ บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ 

 ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   11 บริษัท  
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท ไม่มี 

 ประสบการณ์การท างาน 
ปี  ต าแหน่ง  บริษัท 
2558 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บมจ. ฝาจีบ 

 กรรมการ  บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. บางกอกกล๊าส 

 กรรมการ  บจก. กรุงเทพธนาคม 

2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บจก. ไทยน า้ทิพย์ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 

ปัจจบุนั  กรรมการและประธาน 
กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ 
เคเบิล้  

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ 
การมีส่วนได้เสียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา   
   กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดอืนประจ า  ไม่เป็น 
      ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ  ไม่เป็น 

    ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

ปี ต าแหน่ง บริษัท 
ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เดนโซ ่(ประเทศไทย) 
  บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
  บจก. อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนแูฟคเจอร่ิง 
  บจก. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
  บจก. ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอร่ี 
  บจก. ไทยบริดจสโตน 
  บจก. ไทย-เอ็มซี 
  บจก. ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์ 
  บจก. ตรีเพชร อีซูซุ ลิสซ่ิง 
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ชื่อ นายพนัธ์พร  ทพัพะรังสี 
สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 66 ปี 
วุฒกิารศกึษา  บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัมิชิแกน  

ประเทศสหรัฐอเมริกา   
 บญัชีบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม  หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่นที ่84/2553  
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2553) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้ 

การถอืหุ้นในบริษัท ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น 

 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไม่มี 

 ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท ไม่มี 
   ประสบการณ์การท างาน 

ปี  ต าแหน่ง บริษัท 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด์) 
2555 - 2557 ที่ปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต 
2544 - 2555 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส บมจ. ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต 

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ 
การมีส่วนได้เสียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา   

 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดอืนประจ า  ไม่เป็น 

 ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ   ไม่เป็น 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ  ไมม่ี 
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ชื่อ นางสาวกิตติยา  พงศ์ปชูนีย์กลุ 
สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 51 ปี 
วุฒกิารศกึษา บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                            
การอบรม  หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่นที ่84/2553 

จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 10 ปี 4 เดือน (ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2548) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/11 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครัง้ 
การถอืหุ้นในบริษัท  817,520 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.026 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น 

 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไม่มี 

 ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  1 บริษัท  

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของ
บริษัท 

บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 

   ประสบการณ์การท างาน 
ปี ต ำแหน่ง บริษัท 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด์) 
2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี ้ 

แมเนจเม้นท์ 
2544 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานการเงินและ

บญัชี 
บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด์) 

2539 - ปัจจบุนั กรรมการและผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ 
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นิยามกรรมการอสิระ 

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.
4/2552  ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2552 (ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551) ซึ่งเป็น
เกณฑ์ท่ีเทา่กบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. มีรายละเอียดดงันี ้
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   

หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ  ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหาร ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ าหรือผู้ มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ี
น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือ
ผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ี
มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 
1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมี
นยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 
 
 
 


