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ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

ช่ือ  รศ. ดร. นริศ ชยัสตูร 

สัญชาติ  ไทย 

อาย ุ  66 ปี 
วุฒิการศึกษา • ปริญญาเอก ทางเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัฮาวาย 

• ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร ์(ภาษาองักฤษ)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร ์(เกียรตินิยมดีเด่น)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Role of Chairman Program (RCP) รุน่ที่ 45/2019 
• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ที่ 29/2018 
• Chartered Director Class (CDC) รุน่ที่ 3/2008 
• Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 82/2006 
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 32/2005 
• Finance for Non-Finance Directors (FND) รุน่ที่ 19/2005 

ประเภทของกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  6 ปี (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2559) 
จ านวนครั้งทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2564  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 
การถือหุ้นในบริษัท    ไม่มี (ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3 บริษัท ดงันี ้

1. ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ  ากดั (มหาชน) 
3. ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท สหอตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3 บริษัท 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี 

ประสบการณก์ารท างาน 
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
2559 – ปัจจบุนั 
2564 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สหอตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทราเวลเล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อารเ์อกซ ์จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน)  
ลักษณะความสัมพันธข์องกรรมการอิสระ 
การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัทใหญ่ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

• กรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
• ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น 
• ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ ไม่มี 
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ประเภทของกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  12 ปี 5 เดือน (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2552) 
จ านวนครั้งทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2564 • การประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้ 

• การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้ 
การถือหุ้นในบริษัท    673,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.021  

(ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564)  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 4 บริษัท ดงันี ้

1. ประธานกรรมการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร ์กล๊าส จ ากดั (มหาชน)  
2. กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จรุงไทย ไวร ์แอนด ์เคเบิล้ จ ากดั (มหาชน) 
3. กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
4. กรรมการ บริษัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 10 บริษัท  

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี 

ประสบการณก์ารท างาน  
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร ์กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน า้ทิพย ์จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จรุงไทย ไวร ์แอนด ์เคเบิล้ จ  ากดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี่ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อีซูซุ มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย-เอ็มซี จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ตรีเพชร อีซซูุ เซลล ์จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ตรีเพชร อีซซูุ ลิสซิ่ง จ ากดั 

ลักษณะความสัมพันธข์องกรรมการอิสระ 
การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัใหญ่ / บริษทัใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

• กรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
• ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น 
• ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ ไม่มี 

ช่ือ  นายพรวฒุิ สารสิน 

สัญชาติ  ไทย 

อาย ุ  62 ปี 

วุฒิการศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเปปเปอรไ์ดน ์ประเทศสหรฐัอเมริกา 
• บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมริกา 

การอบรม จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 45/2005  
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ประเภทของกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  12 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2553) 
จ านวนครั้งทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2564 • การประชมุคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 

• การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
การถือหุ้นในบริษัท    ไม่มี (ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มี 
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2 บริษัท 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี 

ประสบการณก์ารท างาน  
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกนัชีวิต (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

(มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกนัภยั (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

(มหาชน) 

ลักษณะความสัมพันธข์องกรรมการอิสระ 
การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัทใหญ่ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

• กรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
• ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น 
• ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ ไม่มี 

  

ช่ือ  นายพนัธพ์ร ทพัพะรงัสี 

สัญชาติ  ไทย 

อาย ุ  72 ปี 

วุฒิการศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน  
มหาวิทยาลยัมิชิแกนสเตต ประเทศสหรฐัอเมริกา 

• บญัชีบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรม จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 84/2010 



 - 49 - สิ่งที่ส่งมาดว้ย หมายเลข 6 
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 

ช่ือ  นางสาวกิตติยา พงศป์ชูนียก์ลุ 

สัญชาติ  ไทย 

อาย ุ  57 ปี 

วุฒิการศึกษา • บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรม จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  

รุน่ที่ 7/2017 
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 84/2010 

ประเภทของกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง    กรรมการ  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ   12 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2553) 
จ านวนครั้งทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2564 • การประชมุคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 

• การประชมุคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 
• การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

และบริหารความเสี่ยง 4/4 ครัง้ 
การถือหุ้นในบริษัท     817,520 คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.026  

(ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มี 
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มี  

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี / บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ 

ประสบการณก์ารท างาน 
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 

นิยามกรรมการอิสระ 

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 4/2552 ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2552 (ยกเลิกความในขอ้ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551) 
ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่เข้มกว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ ก.ล.ต. มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้  
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย 
หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษั ทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน 
ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ  
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น  
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกิน 1% ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนั  
ที่มีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท  


