
 

 

 
 

เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - สกุล นายวุฒิพงษ ์โมฬีชาต ิ
อาย ุ 72 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  รองประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการการลงทนุ 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
การศึกษา ปริญญาตร ี 

เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต วชิาเอกเศรษฐศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 130/2553  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU) รุน่ 3/2558  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2561 (จ านวน 1 ปี) 
วาระท่ี 2 ปี 2561 – 2564 (จ านวน 3 ปี) 
(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง จะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี) 

วันทีเ่ข้าเป็นกรรมการของบริษัท 15/03/2560 – ปัจจบุนั         กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ      
15/03/2560 – ปัจจบุนั         ประธานกรรมการตรวจสอบ             
30/04/2562 – ปัจจบุนั         รองประธานกรรมการบรษิัท 
23/02/2564 – ปัจจบุนั         ประธานกรรมการการลงทนุ 

การถือหุน้ในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/
บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) 

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น 

2558 – ปัจจบุนั  

 

2552 – ปัจจบุนั  
 
 

ประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ  
บมจ. บิสซิเนสอะไลเมน้ท ์
ประธานกรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ซิมโฟน่ี คอมมนูเิคชั่น 

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่
อาจจะท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบรษิัท 

-ไม่มี- 



 

 

 
 

เอกสารแนบ 3 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร 
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

2555 – 2558 
2552 – 2558  
 

กรรมการบรษิัท บจก. แอลโซลาร ์1 
กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคณุวฒุิ สถาบนัเทคโนโลยีเจา้คณุ
ทหารลาดกระบงั  

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - คณะกรรมการบรษิัท 11/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

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

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอก ท่ีบรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปี

ที่ผ่านมา 

 
 
 

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 

 



 

 

 
 

เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - สกุล นายวิภูธา ตระกูลฮนุ 
อาย ุ 54 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการการลงทนุ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
การศึกษา ปริญญาตร ี

บรหิารธุรกิจ การธนาคารและการเงิน  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปริญญาโท 
บรหิารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบนับณัฑิตบรหิารธรุกิจศศินทร ์ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 120/2558  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2561 (จ านวน 1 ปี) 
วาระท่ี 2 ปี 2561 – 2564 (จ านวน 3 ปี) 
(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง จะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี) 

วันทีเ่ข้าเป็นกรรมการของบริษัท 15/03/2560 – ปัจจบุนั         กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ      
15/03/2560 – ปัจจบุนั         กรรมการตรวจสอบ             
15/03/2560 – ปัจจบุนั         ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
23/02/2564 – ปัจจบุนั         กรรมการการลงทนุ        

การถือหุน้ในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/
บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) 

-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น 

2563 – ปัจจบุนั       กรรมการอิสระ / กรรมการบรษิัท บมจ. สกาย ไอซีที  
2559 – ปัจจบุนั    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. บิสซิเนสอะไลเมน้ท ์
2557 – ปัจจบุนั    กรรมการ บมจ. มิลลค์อน สตีล 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

3 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่
อาจจะท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบรษิัท 

-ไม่มี - 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร 
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

2558 – ปัจจบุนั    กรรมการ บจก. โคเบลโก ้มิลลค์อน 
2558 – ปัจจบุนั    กรรมการ บจก. ท่ีปรกึษา ไอแฟค 
2557 – ปัจจบุนั    กรรมการ บจก. ครีเอทีฟ พาวเวอร ์



 

 

 
 

เอกสารแนบ 3 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - คณะกรรมการบรษิัท 10/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 90.10 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายวิภูธา ตระกูลฮุน ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู ้
ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด และเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทัง้นี ้นายวิภธูา ตระกลูฮนุ ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรษิัทแลว้ว่าสามารถปฏิบตัิ
หน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้อง ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของ 
บรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปีที่

ผ่านมา 
 
 
 
 

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 

 
  



 

 

 
 

เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - สกุล นายทพิย ์ดาลาล 
อาย ุ 54 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการจดัการ / กรรมการการลงทนุ / 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
การศึกษา ปริญญาตร ี

บรหิารธุรกิจ สาขาพาณิชยน์าวี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 228/2559  

  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 124/2559  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 25 (วตท.25)  
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- Achieving Organizational Agility  
  สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2561 (จ านวน 1 ปี) 
วาระท่ี 2 ปี 2561 – 2564 (จ านวน 3 ปี) 

วันทีเ่ข้าเป็นกรรมการของบริษัท 15/03/2560 – ปัจจบุนั 
15/03/2560 – ปัจจบุนั 
23/02/2564 – ปัจจบุนั          

กรรมการบรษิัท 
ประธานกรรมการจดัการ 
กรรมการการลงทนุ 

การถือหุน้ในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/
บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) 

141,806,386 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 23.27 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) 

  
  
 2563 – ปัจจบุนั 
 2563 – ปัจจบุนั 
 2562 – ปัจจบุนั 

การด ารงต าแหน่งของ บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส ์/  
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทนุ / บริษัทร่วมค้า 
กรรมการ บจก. เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) 
กรรมการ บจก. แกเล็คซี่ เวนเจอรส์ 
กรรมการ บจก. เอ็กเซล แอร ์(แคมโบเดีย) 
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 2562 – ปัจจบุนั  
 2562 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 
2547 – ปัจจบุนั 
2539 – ปัจจบุนั 
2555 – 2564 
2557 – 2561 
2551 – 2559 

กรรมการ บจก. เจพีเค เอเชีย (ประเทศไทย) 
กรรมการ บจก. อราวน ์โลจิสติกส ์แมเนจเมน้ท ์
กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิง้ พีทีอ ีแอลทีดี 
กรรมการ บจก. จีเอสเอ คารโ์ก เน็ตเวิรค์ (เมียนมา) 
กรรมการ บจก. ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรียร ์
กรรมการ บจก. ทรพิเพิลไอ อินเตอรเ์นชั่นเนล พีทีอี แอลทีด ี
กรรมการ บจก. เอ็กเซล แอร ์(กวางโจว) 
กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานสแ์มเนจเมนท ์
กรรมการ บจก. เอเชยี กราวด ์เซอรว์ิส 
กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ ซพัพลายเชน 
กรรมการ บจก. เอ็กเซล แอร ์
กรรมการ บจก. เอเชยี เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
กรรมการ บจก. จีเอสเอ เอเชยี คารโ์ก 
กรรมการ บจก. ซีเค ไลน ์(ประเทศไทย) 
กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) 
กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ เอเชยี คารโ์ก 
กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ แอร ์เอ็กซเ์พรส 
กรรมการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส ์แมเนจเมนท ์
กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ มารไิทม ์เอเยนซีส ์
กรรมการ บจก. ซีดบับลิวท ีเคมคิอล โลจิสติกส ์
กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ จีเอสเอ คารโ์ก 
กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ อินเตอรเ์ฟรท 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - คณะกรรมการบรษิัท 11/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะกรรมการจดัการ 14/15 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 93.33 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายทิพย ์ดาลาล ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู ้
ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง
คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทั้งนี ้นายทิพย ์ดาลาล ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดีและมีความรูค้วามสามารถอนัเอือ้ประโยชนต์่อบรษิัท ดงันัน้ คณะกรรมการ
บรษิัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปีที่

ผ่านมา 
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ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - สกุล นายธนัท ตาตะยานนท ์
อาย ุ 51 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบรษิัท / กรรมการจดัการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี /  

กรรมการการลงทนุ / อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
การศึกษา ปริญญาตร ี

บรหิารธุรกิจ วชิาเอกบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปริญญาโท 
บรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุน่ 9/2558  
  สภาหอการคา้ไทย   
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 127/2559  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 240/2560  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูร Business Revolution and Innovation Network (Brain) รุน่ 1/2560  
  สภาอตุสาหกรรมไทย  
- หลกัสตูร วิทยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ 2/2561  
  สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร ์ 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 29 (วตท.29)  
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2562 (จ านวน 2 ปี) 
วาระท่ี 2 ปี 2562 – 2564 (จ านวน 2 ปี) 

วันทีเ่ข้าเป็นกรรมการของบริษัท 15/03/2560 – ปัจจบุนั  
15/03/2560 – ปัจจบุนั  
15/03/2560 – ปัจจบุนั  
15/03/2560 – ปัจจบุนั 
23/02/2564 – ปัจจบุนั          

กรรมการบรษิัท 
กรรมการจดัการ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 
กรรมการการลงทนุ 

การถือหุน้ในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/
บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) 

12,200,591 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 2.00 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น 

-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

-ไม่มี - 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่
อาจจะท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบรษิัท 

-ไม่มี - 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร 
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

2563 – ปัจจบุนั  
2563 – ปัจจบุนั  
 
 
 
 

ที่ปรกึษาคณะกรรมการส่ือสารองคก์ร สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
คณะอนกุรรมการดา้นขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี  
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
 
การด ารงต าแหน่งของ บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส ์/  
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทนุ / บริษัทร่วมค้า 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ซีเค ไลน ์(ประเทศไทย) 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทรพิเพิล ไอ มารไิทม ์เอเยนซีส ์
2551 – 2559 กรรมการ  บจก. ทรพิเพิล ไอ อินเตอรเ์ฟรท 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - คณะกรรมการบรษิัท 11/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะกรรมการจดัการ 14/15 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 93.33 
- คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ 2/2 คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 5/5 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายธนัท ตาตะยานนท ์ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณาจากความรู ้
ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง
คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทั้งนี ้นายธนัท ตาตะยานนท ์ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรูค้วามสามารถอันเอื ้อประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น 
คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปีที่

ผ่านมา 
 
 
 
 
 




