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ประวัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
 
ชื่อ  รศ. ดร. นริศ ชยัสตูร 
สัญชาติ  ไทย 
อายุ  63 ปี 
วุฒิการศึกษา ▪ ปริญญาเอก ทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัฮาวาย 

▪ ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ (ภาษาองักฤษ)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

▪ ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีเด่น)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
▪ Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 29/2018 
▪ Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 3/2008 
▪ Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 82/2006 
▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 32/2005 
▪ Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นท่ี 19/2005 

 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้    กรรมการอิสระ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   3 ปี (ได้รับแต่งตัง้เมือ่วนัท่ี 28 เมษายน 2559) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครัง้ 
การถือหุ้นในบริษัท     ไมม่ ี (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 

▪ บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   2 บริษัท ดังนี ้
1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี ่จ ากัด (มหาชน) 

▪ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  6 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไมม่ี 
 
ประสบการณ์การท างาน  
ปี      ต าแหน่ง     บริษัท 
2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ฟังก์ชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากัด 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร สถาบนัวิทยาการธรุกิจและอตุสาหกรรม 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธรุกิจและ

อตุสาหกรรม 
2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอกซ์ จ ากัด 
2558 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา สถาบนั Organization for Researches in art, 

culture, urban and leisure development 
(ORAC) ประเทศญ่ีปุ่ น 

2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี ่จ ากัด (มหาชน)  
 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ 
การมสี่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั 
หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา   

▪ กรรมการท่ีมสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  ไมเ่ป็น 
▪ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไมเ่ป็น 
▪ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมนียัส าคญัอนัอาจมผีลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ  ไมม่ี 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 6 
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6 
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ชื่อ  นายพรวฒุิ สารสิน 
สัญชาติ  ไทย 
อายุ  59 ปี 
วุฒิการศึกษา ▪ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเปปเปอร์ดีน  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
▪ บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 45/2005 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้    กรรมการอิสระ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   9 ปี (ได้รับการแต่งตัง้เมือ่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2552) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561 ▪ การประชมุคณะกรรมการบริษัท 10/12 ครัง้ 

▪ การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/2 ครัง้ 
การถือหุ้นในบริษัท     673,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.021  

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561)  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 

▪ บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   4 บริษัท ดังนี ้
1.  ประธานกรรมการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน)  
2.  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล้ จ ากัด (มหาชน) 
3.  กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
4.  กรรมการ บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

▪ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   10 บริษัท  
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไมม่ี 
 
ประสบการณ์การท างาน  
ปี      ต าแหน่ง           บริษัท 
2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน า้ทิพย์ จ ากัด 
ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล้ จ ากัด (มหาชน) 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากัด 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอร่ี จ ากัด 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย-เอ็มซี จ ากัด 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ ลิสซิ่ง จ ากดั 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ 
การมสี่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั 
หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา   

▪ กรรมการท่ีมสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  ไมเ่ป็น 
▪ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไมเ่ป็น 
▪ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมนียัส าคญัอนัอาจมผีลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ  ไมม่ี 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 6 
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6 
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ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้    กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   9 ปี (ได้รับการแต่งตัง้เมือ่วนัท่ี 27 เมษายน 2553) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561 ▪ การประชมุคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครัง้ 

▪ การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
การถือหุ้นในบริษัท    ไมม่ ี(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 

▪ บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี 
▪ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    2 บริษัท 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไมม่ ี  
 
ประสบการณ์การท างาน  
ปี      ต าแหน่ง           บริษัท 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ ากัด 

(มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภยั (ไทยแลนด์) จ ากัด 

(มหาชน) 
 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ 
การมสี่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั 
หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา   

▪ กรรมการท่ีมสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
▪ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไมเ่ป็น 
▪ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมนียัส าคญัอนัอาจมผีลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ  ไมม่ี 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นายพนัธ์พร ทพัพะรังสี 
สัญชาติ  ไทย 
อายุ  69 ปี 
วุฒิการศึกษา ▪ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน  

มหาวิทยาลยัมชิิแกนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา 
▪ บญัชีบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 84/2010 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 6 
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6 
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ชื่อ  นางสาวกิตติยา พงศ์ปชูนีย์กลุ 
สัญชาติ  ไทย 
อายุ  54 ปี 
วุฒิการศึกษา ▪ บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรม จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 84/2010 

 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้    กรรมการ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   9 ปี  (ได้รับการแต่งตัง้เมือ่วนัท่ี 27 เมษายน 2553) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561 ▪ การประชมุคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครัง้ 

▪ การประชมุคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 
▪ การประชมุคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ 

และบริหารความเสี่ยง 4/4 ครัง้ 
การถือหุ้นในบริษัท     817,520 คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.026  

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 

▪ บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไม่มี 
▪ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  2 บริษัท  

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  ไมม่ ี/ บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
 
ประสบการณ์การท างาน 
ปี       ต าแหน่ง             บริษัท 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด  
2539 - ปัจจบุนั กรรมการและผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
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นิยามกรรมการอสิระ 
 

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 
4/2552 ลงวนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2552 (ยกเลกิความในข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551) ซึง่เป็น
เกณฑ์ที่เข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. มีรายละเอียด ดงันี ้

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะ
ต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท 

 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้ มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

 
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา  

คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 
4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มี
นยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

 
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ที่

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
 
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้ น
เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 
9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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