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ข้อมูลกรรมการท ีไ่ดร้ ับการเสนอชื่อใหก้ลับเข ้าดาํรงตาํแหน่งตอ่ไปอกีวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล นายวุฒพิงษ์ โมฬ ีชาติ

อายุ 74 ปี

ตาํแหน่งปัจจุบนั รองประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการการลงทนุ

ประเภทกรรมการท ีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ

การศกึษา ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 130/2553

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU) รุน่ 3/2558

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ 15/2558

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 44/2565

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

จาํนวนปีท ีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2561 (จาํนวน 1 ปี)

วาระท่ี 2 ปี 2561 – 2564 (จาํนวน 3 ปี)

วาระท่ี 3 ปี 2564 – 2566 (จาํนวน 2 ปี)

(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่ จะดาํรงตาํแหนง่รวมเป็นเวลา 9 ปี)

วันท ีเ่ข ้าเป็นกรรมการของบร ิษัทฯ 15/03/2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

30/04/2562 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรษัิท

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการการลงทนุ

การถอืหุน้ในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/

บุตรท ีย่งัไม่บรรลุน ิตภิาวะ)
-ไมมี่-

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน

อ ืน่

2565 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บมจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล เน็ตเวิรค์ ซิสเตม็

2558 – ปัจจบุนั

2552 – ปัจจบุนั

ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ

บมจ. บิสซิเนสอะไลเมน้ท์

ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

สรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกาํกบัดแูลกิจการ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

บมจ. ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชั่น

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ ืน่

(ท ีไ่ม่ใช ่บร ิษัทจดทะเบยีน)

2565 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ บจก. สพุรมี ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด)์
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การดาํรงตาํแหน่งในกจิการท ีแ่ข ่งข ัน

หร ือเก ีย่วเนื่องกับธุรกจิบร ิษัทฯ อ ันท ี่

อาจจะทาํใหเ้กดิความข ัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บร ิษัทฯ

- ไมมี่ -

ประสบการณก์ารทาํงานในองคก์ร

อ ืน่ๆ (ยอ้นหลัง 5 ปี)
- ไมมี่ -

การเข ้าร ่วมประชุมในปี 2565 - คณะกรรมการบรษัิท 8/8 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะกรรมการการลงทนุ 3/3 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาจาก

ความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถอนัจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ

รวมถึงคณุสมบติัการเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และเสนอ

ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณา

ทัง้นี ้ นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ ไดผ้่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีและให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบักรรมการอิสระ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทจงึเห็นควรเสนอ

ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษัิทฯ

คุณสมบตัติอ้งหา้ม ไมมี่ประวตัิการกระทาํความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทาํโดยทจุรติ

คุณสมบตัอิ ืน่ๆ ไมเ่คยเป็นพนกังานหรอืหุน้สว่นของบรษัิทสอบบญัชีภายนอก ท่ีบรษัิทฯ ใชบ้รกิารอยูใ่นช่วง 2

ปีท่ีผ่านมา

การมีส่วนไดเ้สียกับบร ิษัทฯ / บร ิษัทใหญ่ / บร ิษัทย่อย / บร ิษัทร ่วมหร ือนิตบิุคคลในปัจจุบนั

หร ือในช่วง 2 ปีท ีผ่ ่านมา

ลักษณะความสัมพนัธ ์ คุณสมบตัิ

1. เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน หรอืท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจาํ ไมเ่ป็น

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ

(เช่น การซือ้ / ขายวตัถดิุบ / สินคา้ / บรกิาร / การใหยื้มเงินหรอืการกูยื้มเงิน)

ไมมี่

4. เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ / บรษัิทยอ่ย ไมเ่ป็น

5. เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่

หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ

ไมเ่ป็น
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ข้อมูลกรรมการท ีไ่ดร้ ับการเสนอชื่อใหก้ลับเข ้าดาํรงตาํแหน่งตอ่ไปอกีวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล นายทพิย ์ ดาลาล

อายุ 57 ปี

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการบรษัิท / กรรมการการลงทนุ / ประธานกรรมการจดัการ /

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร

ประเภทกรรมการท ีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร

การศกึษา ปริญญาตรี

บรหิารธรุกิจ สาขาพาณิชยน์าวี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 228/2559

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 124/2559

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 25 (วตท.25) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ

- Achieving Organizational Agility สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย

- หลกัสตูรวิทยาลยัการปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ 63 (ปรญิญาบตัร วปอ.)

- หลกัสตูรนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุน่ 10 วิทยาลยัศาลรฐัธรรมนญู

จาํนวนปีท ีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2561 (จาํนวน 1 ปี)

วาระท่ี 2 ปี 2561 – 2564 (จาํนวน 3 ปี)

วาระท่ี 3 ปี 2564 – 2566 (จาํนวน 2 ปี)

(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่ จะดาํรงตาํแหนง่รวมเป็นเวลา 9 ปี)

วันท ีเ่ข ้าเป็นกรรมการของบร ิษัทฯ 15/03/2560 – ปัจจบุนั

15/03/2560 – ปัจจบุนั

2564 – ปัจจบุนั

กรรมการบรษัิท

ประธานกรรมการจดัการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร

กรรมการการลงทนุ

การถอืหุน้ในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/

บุตรท ีย่งัไม่บรรลุน ิตภิาวะ)
146,889,441 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 19.88 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมด)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน

อ ืน่
- ไมมี่ -

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ ืน่

(ท ีไ่ม่ใช ่บร ิษัทจดทะเบยีน)
- ไมมี่ -

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการท ีแ่ข ่งข ัน

หร ือเก ีย่วเนื่องกับธุรกจิบร ิษัทฯ อ ันท ี่

อาจจะทาํใหเ้กดิความข ัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บร ิษัทฯ

- ไมมี่ -
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ประสบการณก์ารทาํงานในองคก์ร

อ ืน่ๆ (ยอ้นหลัง 5 ปี)

2565 – ปัจจบุนั

2565 – ปัจจบุนั

2565 – ปัจจบุนั

2564 – ปัจจบุนั

2563 – ปัจจบุนั

2562 – ปัจจบุนั

2562 – ปัจจบุนั

2562 – ปัจจบุนั

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

2563 – 2563

2555 – 2563

การดาํรงตาํแหน่งของบมจ.ทร ิพเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์ /

บร ิษัทยอ่ย / บร ิษัทร ่วมทุน / บร ิษัทร ่วมค้า (ทางตรงและทางอ ้อม)

กรรมการ บจก. สบาย สปีด

กรรมการ บจก. ทีเอสแอล โลจิสติกส์

กรรมการ บจก. เอสเอแอล กรุป๊ (ไทยแลนด)์

กรรมการ บจก. เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอรว์ิส

กรรมการ บจก. แกเลค็ซี่ เวนเจอรส์

กรรมการ บรษัิท ซพีูเรยี พีทีอี แอลทีดี

กรรมการ บจก. เจพีเค เอเชีย (เมียนมาร)์

กรรมการ บจก. เอก็เซล แอร์ (แคมโบเดีย)

กรรมการ บจก. เจพีเค เอเชีย (ประเทศไทย)

กรรมการ บจก. อราวน์ โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท์

กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิง้ พีทีอี แอลทีดี

กรรมการ บจก. จีเอสเอ คารโ์ก เน็ตเวิรค์

กรรมการ บจก. ครอส บอรเ์ดอร์ เคอเรยีร ์

กรรมการ บจก. ทรพิเพิลไอ อินเตอรเ์นชั่นเนล พีทีอี แอลทีดี

กรรมการ บจก. เอก็เซล แอร์ (กวางโจว)

กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานสแ์มเนจเมนท์

กรรมการ บจก. เอเชีย กราวด์ เซอรว์ิส

กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ ซพัพลายเชน

กรรมการ บจก. เอก็เซล แอร์

กรรมการ บจก. เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชั่นแนล

กรรมการ บจก. จีเอสเอ เอเชีย คารโ์ก

กรรมการ บจก. ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย)

กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิง้ (ประเทศไทย)

กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ เอเชีย คารโ์ก

กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ แอร์ เอก็ซเ์พรส

กรรมการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์

กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ มารไิทม์ เอเยนซีส์

กรรมการ บจก. บรกิารภาคพืน้ ทา่อากาศยานไทย

กรรมการ บจก. ซีดบับลวิที เคมิคอล โลจิสติกส์

การเข ้าร ่วมประชุมในปี 2565 - คณะกรรมการบรษัิท 8/8 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะกรรมการจดัการ 8/8 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะกรรมการการลงทนุ 3/3 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100



เอกสารแนบ 3

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายทิพย์ ดาลาล ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้

ประสบการณ์ และความสามารถอนัจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง

คณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณา

ทัง้นี ้ นายทิพย์ ดาลาล ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีไดเ้ป็นอย่างดีและมีความรูค้วามสามารถอนัเอือ้ประโยชนต์อ่บริษัทฯ มีคณุสมบตัิเป็นไป

ตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ดงันัน้ คณะกรรมการ

บรษัิทจงึเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท

คุณสมบตัติอ้งหา้ม ไมมี่ประวตัิการกระทาํความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทาํโดยทจุรติ

คุณสมบตัอิ ืน่ๆ ไมเ่คยเป็นพนกังานหรอืหุน้สว่นของบรษัิทสอบบญัชีภายนอกท่ีบรษัิทฯ ใชบ้รกิารอยูใ่นช่วง 2 ปี

ท่ีผ่านมา



เอกสารแนบ 3

ข ้อมูลกรรมการท ีไ่ดร้ ับการเสนอชื่อใหก้ลับเข ้าดาํรงตาํแหน่งตอ่ไปอกีวาระหนึ่ง

ช ื่อ – สกุล นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวร ินทร ์

อายุ 46 ปี

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการบรษัิท / กรรมการจดัการ / อนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการท ีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร

การศกึษา - ปรญิญาตรบีรหิารธรุกิจ วิชาเอกการจดัการทั่วไป

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

- ปรญิญาโทบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 126/2559

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

จาํนวนปีท ีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2561 – 2563 (จาํนวน 2 ปี)

วาระท่ี 2 ปี 2563 – 2566 (จาํนวน 3 ปี)

(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่จะดาํรงตาํแหนง่รวมเป็นเวลา 8 ปี)

วันท ีเ่ข ้าเป็นกรรมการของบร ิษัทฯ 2560 – ปัจจบุนั

2561 – ปัจจบุนั

กรรมการจดัการ / อนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง

กรรมการบรษัิท

การถอืหุน้ในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/

บุตรท ีย่งัไม่บรรลุน ิตภิาวะ)
29,040,605 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 3.93 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมด)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน

อ ืน่
- ไมมี่ -

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ ืน่

(ท ีไ่ม่ใช ่บร ิษัทจดทะเบยีน)

2566 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการท่ีปรกึษาศนูยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

2563 – ปัจจบุนั ประธานกลุม่ Responsible Care® ดแูลดว้ยความรบัผิดชอบ

กลุม่อตุสาหกรรมเคมี สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการท่ีปรกึษาเพ่ือการพฒันากาํลงัคนดา้นโลจิสติกส์

(Industry Competency Board: Logistics)

2562 – ปัจจบุนั เลขาธิการ สมาคมผูร้บัจดัการขนสง่สินคา้ระหวา่งประเทศ

2557 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา กลุม่อตุสาหกรรมเคมี สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมผูป้ระกอบธุรกิจวตัถอุนัตราย (HASLA)

2563 – 2565 ท่ีปรกึษา คณะกรรมการบรหิารความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการท ีแ่ข ่งข ัน

หร ือเก ีย่วเนื่องกับธุรกจิบร ิษัทฯ อ ันท ี่

อาจจะทาํใหเ้กดิความข ัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บร ิษัทฯ

- ไมมี่ -



เอกสารแนบ 3

ประสบการณก์ารทาํงานในองคก์ร

อ ืน่ ๆ (ยอ้นหลัง 5 ปี)

2561 – ปัจจบุนั

การดาํรงตาํแหน่งของบมจ.ทร ิพเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์ / บร ิษัทยอ่ย /

บร ิษัทร ่วมทุน / บร ิษัทร ่วมค้า (ทางตรงและทางอ ้อม)

กรรมการ บรษัิท ดีจี แพคเกจจิง้ พีทีอี แอลทีดี

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานสแ์มเนจเมนท์

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ ซพัพลายเชน

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิง้ (ประเทศไทย)

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์

การเข ้าร ่วมประชุมในปี 2565 - คณะกรรมการบรษัิท 8/8 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะกรรมการจดัการ 8/8 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 4/4 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายเฉลิมศกัดิ์ กาญจนวรนิทร ์ ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาจาก

ความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถอนัจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ

รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และเสนอต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณา

ทัง้นี ้ นายเฉลิมศกัดิ์ กาญจนวรนิทร์ ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่

สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีและมีความรูค้วามสามารถอนัเอือ้ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ มี

คณุสมบติัเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และเหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบรษัิทฯ

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทจงึเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท

คุณสมบตัติอ้งหา้ม ไมมี่ประวตัิการกระทาํความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทาํโดยทจุรติ

คุณสมบตัอิ ืน่ ๆ ไมเ่คยเป็นพนกังานหรอืหุน้สว่นของบรษัิทสอบบญัชีภายนอก ท่ีบรษัิทฯ ใชบ้รกิารอยูใ่นช่วง 2 ปี

ท่ีผ่านมา



เอกสารแนบ 3

ข ้อมูลกรรมการท ีไ่ดร้ ับการเสนอชื่อใหก้ลับเข ้าดาํรงตาํแหน่งตอ่ไปอกีวาระหนึ่ง

ช ื่อ – สกุล นางดรุณี ร ักพงษพ์บิลู

อายุ 52 ปี

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการบรษัิท / กรรมการการลงทนุ / กรรมการจดัการ /

อนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง / เลขานกุารบรษัิท

ประเภทกรรมการท ีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร

การศกึษา - ปรญิญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- ปรญิญาโทบรหิารธรุกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)

รุน่ 127/2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูร Company Secretary Program รุน่ 68/2559

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูร Financial Statements for Directors รุน่ 34/2560

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสูตร IR Fundamental Course 2561 ศูนยส์่งเสริมการพัฒนาความรูต้ลาดทุน (TSI)

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

- หลกัสตูร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุน่ 12/2562

สภาหอการคา้ไทย

จาํนวนปีท ีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2561 (จาํนวน 1 ปี)

วาระท่ี 2 ปี 2561 – 2563 (จาํนวน 2 ปี)

วาระท่ี 3 ปี 2563 – 2566 (จาํนวน 3 ปี)

(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่จะดาํรงตาํแหนง่รวมเป็นเวลา 9 ปี)

วันท ีเ่ข ้าเป็นกรรมการของบร ิษัทฯ 2560 – ปัจจบุนั

2564 – ปัจจบุนั

กรรมการบรษัิท / กรรมการจดัการ / เลขานกุารบรษัิท

กรรมการการลงทนุ / อนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง

การถอืหุน้ในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/

บุตรท ีย่งัไม่บรรลุน ิตภิาวะ)
7,993,970 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 1.08 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมด)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน

อ ืน่
- ไมมี่ -

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ ืน่

(ท ีไ่ม่ใช ่บร ิษัทจดทะเบยีน)

2563 – 2564 อนกุรรมการนโยบายและยทุธศาสตรก์ารพฒันา องคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต

2563 – 2564 อนกุรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน องคก์ารสรุา

กรมสรรพสามิต

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการท ีแ่ข ่งข ัน

หร ือเก ีย่วเนื่องกับธุรกจิบร ิษัทฯ อ ันท ี่

อาจจะทาํใหเ้กดิความข ัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บร ิษัทฯ

- ไมมี่ -



เอกสารแนบ 3

ประสบการณก์ารทาํงานในองคก์ร

อ ืน่ ๆ (ยอ้นหลัง 5 ปี)
- ไมมี่ -

การเข ้าร ่วมประชุมในปี 2565 - คณะกรรมการบรษัิท 8/8 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะกรรมการจดัการ 8/8 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะกรรมการการลงทนุ 3/3 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 4/4 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นางดรุณี รกัพงษพิ์บลู ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้

ประสบการณ์ และความสามารถอนัจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง

คุณสมบติัการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณา

ทัง้นี ้ นางดรุณี รกัพงษพิ์บลู ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่สามารถปฏิบตัิ

หนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีและมีความรูค้วามสามารถอนัเอือ้ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ มีคณุสมบตัิเป็นไป

ตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และเหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบรษัิทฯ ดงันัน้ คณะกรรมการ

บรษัิทจงึเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท

คุณสมบตัติอ้งหา้ม ไมมี่ประวตัิการกระทาํความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทาํโดยทจุรติ

คุณสมบตัอิ ืน่ ๆ ไมเ่คยเป็นพนกังานหรอืหุน้สว่นของบรษัิทสอบบญัชีภายนอก ท่ีบรษัิทฯ ใชบ้รกิารอยูใ่นช่วง 2 ปี

ท่ีผ่านมา


