
 

 
 

เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - สกุล นายอภชิาติ จีระพันธุ ์
อาย ุ 61 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี /  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
การศึกษา - ปรญิญาตรีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรบั  

  นกับรหิารระดบัสงูสดุ สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร.) รุน่ท่ี 18/2557 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 103/2556 
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 31/2561 
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  
-  หลกัสตูร Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ 15/2562 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2563 (จ านวน 3 ปี) 
(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง จะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี) 

วันทีเ่ข้าเป็นกรรมการของบริษัท 2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 

กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การถือหุน้ในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/
บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น 

2561 - ปัจจบุนั 
 
 

2558 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั  
 
2556 - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ. น า้มนัพืชไทย 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ. มิลลค์อน สตีล 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. มลิลค์อน สตีล  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร ์

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 2 แห่ง 
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เอกสารแนบ 3 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่
อาจจะท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบรษิัท 

-ไม่มี- 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร 
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

2562 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 

ผูเ้ชี่ยวชาญประจ าตวัสมาชกิวฒุสิภา 
กรรมการเหรญัญิก มลูนิธิกฎหมายธุรกจิ 
กรรมการ บจก. เอซี เวิรล์ไวด ์ 

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ท็อป เพอรฟ์อรม์มิ่ง คอรป์อเรชั่น 
2561 - 2562  
2557 - 2561 
2545 - 2561 
2534 - 2561 

ที่ปรกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
กรรมการ บจก. คอนติเนนตลั โฮลดิง้ส ์
กรรมการ บจก. สยามพรีเมียร ์เซอรว์ิส 
กรรมการ บจก. ส านกักฎหมายสากล สยามพรเีมียร ์

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 - คณะกรรมการบรษิัท 9/10 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 90 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี 3/3 คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจาก
ความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงคุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอ
ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทั้งนี ้นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่และใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของ  
บรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอก ท่ีบรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปี

ที่ผ่านมา 
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เอกสารแนบ 3 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ ่/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 
ลักษณะความสัมพันธ ์ คุณสมบัติ 

1. เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระ 
    (เช่น การซือ้ / ขายวตัถดุิบ / สินคา้ / บรกิาร / การใหย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) 

ไม่มี 

4. เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท / บรษิัทย่อย ไม่เป็น 
5. เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
    หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

ไม่เป็น 
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เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - สกุล นายธีรนิติ ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
อาย ุ 50 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบรษิัท / กรรมการจดัการ /  

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี / อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
การศึกษา ปรญิญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต วชิาเอกภาษาองักฤษ  

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 127/2559 

  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Financial Statements for Directors Class (FSD) รุน่ 30/2559 
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2563 (จ านวน 3 ปี) 
วันทีเ่ข้าเป็นกรรมการของบริษัท 2560 - ปัจจบุนั 

2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 

กรรมการบรษิัท 
กรรมการจดัการ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 

การถือหุน้ในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/
บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) 60,801,381 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 9.97 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่
อาจจะท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบรษิัท 

- ไม่มี - 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร 
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 
 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 

การด ารงต าแหน่งของบมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส ์/  
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทนุ / บริษัทร่วมค้า 
กรรมการ บจก. เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) 
กรรมการ บจก. เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์                 

2556 - ปัจจบุนั  
2555 - ปัจจบุนั 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เอเชีย กราวด ์เซอรว์ิส 
กรรมการ บจก. จีเอสเอ เอเชยี คารโ์ก 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
2551 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทรพิเพิล ไอ เอเชีย คารโ์ก 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทรพิเพิล ไอ แอร ์เอ็กซเ์พรส 
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เอกสารแนบ 3 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 - คณะกรรมการบรษิัท 9/10 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 90 
- คณะกรรมการจดัการ 10/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 90.9 
- กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 3/3 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 3/3 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายธีรนิติ์   อิศรางกูร  ณ อยุธยา ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชนต์่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทัง้นี ้นายธีรนิติ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่า
สามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดีและมีความรูค้วามสามารถอันเอือ้ประโยชนต์่อบริษัท  
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปี

ที่ผ่านมา 
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เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - สกุล นางดรุณี รักพงษพ์บิูล 
อาย ุ 49 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบรษิัท / กรรมการจดัการ /เลขานกุารบรษิัท 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
การศึกษา - ปรญิญาตรี วิทยาศาสตรบ์ณัฑติ วิชาเอกวิทยาศาสตร ์ 

  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
  รุน่ 127/2559  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูร Company Secretary Program รุน่ 68/2559 
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูร Financial Statements for Directors รุน่ 34/2560  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูร IR Fundamental Course 2561 ศนูยส่์งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทนุ (TSI)  
  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- หลกัสตูร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุน่ 12/2562  
   สภาหอการคา้ไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2561 (จ านวน 1 ปี) 
วาระท่ี 2 ปี 2561 – 2563 (จ านวน 2 ปี) 

วันทีเ่ข้าเป็นกรรมการของบริษัท 2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 

กรรมการบรษิัท 
กรรมการจดัการ 

การถือหุน้ในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/
บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) 7,703,275 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 1.26 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่
อาจจะท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบรษิัท 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 3 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร 
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 
 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2551 - 2559 

การด ารงต าแหน่งของบมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส ์/  
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทนุ / บริษัทร่วมค้า 
กรรมการบรษิัท บมจ. ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์
กรรมการจดัการ บมจ. ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์
เลขานกุารบรษิัท บมจ. ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์
กรรมการบรษิัท บจก. ทรพิเพิล ไอ อินเตอรเ์ฟรท 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 - คณะกรรมการบรษิัท 10/10 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะกรรมการจดัการ 11/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นางดรุณี รกัพงษ์พิบูล ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจาก
ความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทั้งนี ้นางดรุณี รกัพงษ์พิบูล ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดีและมีความรูค้วามสามารถอันเอือ้ประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น 
คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปี

ที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เอกสารแนบ 3 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร 
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 
 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2551 - 2559 

การด ารงต าแหน่งของบมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส ์/  
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทนุ / บริษัทร่วมค้า 
กรรมการบรษิัท บมจ. ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์
กรรมการจดัการ บมจ. ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์
เลขานกุารบรษิัท บมจ. ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์
กรรมการบรษิัท บจก. ทรพิเพิล ไอ อินเตอรเ์ฟรท 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 - คณะกรรมการบรษิัท 10/10 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะกรรมการจดัการ 11/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นางดรุณี รกัพงษ์พิบูล ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจาก
ความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทั้งนี ้นางดรุณี รกัพงษ์พิบูล ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดีและมีความรูค้วามสามารถอันเอือ้ประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น 
คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปี

ที่ผ่านมา 
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เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - สกุล นายเฉลิมศักดิ ์ กาญจนวรินทร ์
อาย ุ 43 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบรษิัท / กรรมการจดัการ /  

อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง  
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
การศึกษา - ปรญิญาตรีบรหิารธุรกิจ วชิาเอกการจดัการทั่วไป  

  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
- ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 126/2559 
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2561 – 2563 (จ านวน 2 ปี) 
วันทีเ่ข้าเป็นกรรมการของบริษัท 2561 - ปัจจบุนั 

2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 

กรรมการบรษิัท 
กรรมการจดัการ 
อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 

การถือหุน้ในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/
บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) 

27,952,484 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 4.59 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่
อาจจะท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบรษิัท 

- ไม่มี - 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร 
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 
 
2561 - ปัจจบุนั 

การด ารงต าแหน่งของบมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส ์/  
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทนุ / บริษัทร่วมค้า 
กรรมการ บรษิัท ดจีี แพคเกจจิง้ พีทีอี แอลทีดี                          

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานสแ์มเนจเมนท ์
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ ซพัพลายเชน 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) 
2551 - ปัจจบุนั 
2556 - 2559 
2555 - 2559 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส ์แมเนจเมนท ์
กรรมการ บจก. จีเอสเอ คารโ์ก เน็ตเวิรค์ 
กรรมการ บจก. ซีดบับลิวที เคมคิอล โลจิสติกส ์
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เอกสารแนบ 3 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 - คณะกรรมการบรษิัท 8/10 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 80 
- คณะกรรมการจดัการ 10/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 90.9 
- คณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 2/3  ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 66.7 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายเฉลิมศกัดิ ์ กาญจนวรนิทร ์ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา
จากความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท รวมถึงคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอ
ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทั้งนี ้นายเฉลิมศกัดิ์  กาญจนวรินทร ์ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่า
สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดีและมีความรูค้วามสามารถอันเอือ้ประโยชนต์่อบริษัท 
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปี

ที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เอกสารแนบ 3 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 - คณะกรรมการบรษิัท 8/10 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 80 
- คณะกรรมการจดัการ 10/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 90.9 
- คณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 2/3  ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 66.7 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายเฉลิมศกัดิ ์ กาญจนวรนิทร ์ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา
จากความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท รวมถึงคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอ
ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทั้งนี ้นายเฉลิมศกัดิ์  กาญจนวรินทร ์ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่า
สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดีและมีความรูค้วามสามารถอันเอือ้ประโยชนต์่อบริษัท 
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปี

ที่ผ่านมา 
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