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บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
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เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ท่านที่ 1) 
ช่ือ – สกลุ นายธีรณฏัฐ์  ตัง้สถาพรพงษ์ 
สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  
สดัสว่นการถือหุ้น  
(ณ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2563)  

0.04 %  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
ผู้บริหาร 

ไมม่ี 

วฒุิการศกึษาสงสดุ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
สง่เสริม สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) หรืออื่น ๆ 

Director Certification Program (DCP) รุ่น 161/2555 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไซแมท เลเบล จ ากดั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฮินซิตซุ พรีซิชัน่ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธาน

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
/กรรมการบริหาร/ประธาน
เจ้าหน้าที่บญัชีการเงิน 

บริษัท ฮินซิซ ึ(ประเทศไทย) จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการอิสระ 
/ กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง/ ประธาน
คณะกรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี / กรรมการสรร

หาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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2558 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

2554 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายการเงิน 

บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ / ผู้บริหาร
อื่นๆ ในปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัท ฟิลเตอร์ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

บริษัท ไซแมท เลเบล จ ากดั, บริษัท ฮินซิตซุ พรีซิชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
และ บริษัท ฮินซิซ ึ(ประเทศไทย) จ ากดั 

กิจการอื่นที่อาจท า
ให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ตอ่
บริษัทฯ 

ไมม่ี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 4  ปี  
คณุสมบตัิต้องห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท าโดยทจุริต  

2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา 
ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ / บริษัทใหญ่ 
/ บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคล
อื่นท่ีอาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนัหรือ 
ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุ มีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
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รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ท่านที่ 2) 
ช่ือ – สกลุ  พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพนัธุ์ 
สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  
สดัสว่นการถือหุ้น  
(ณ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2563) 

ไมม่ี  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
ผู้บริหาร 

ไมม่ี 

วฒุิการศกึษาสงสดุ วิทยาศาสตรบณัฑติ จากโรงเรียนนายเรืออากาศ (กองทพัอากาศ) 
การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
สง่เสริม สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) หรืออื่นๆ 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงู การเสริมสร้างสงัคมสนัติสขุ (สถาบนัพระปกเกล้า) รุ่นท่ี 2 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 124/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) 2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ /  
กรรมการบริษัท / 

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2557 - 2562 สมาชิกสภานติิบญัญตัิ
แหง่ชาต ิ

สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ

2557 - 2561 กรรมการ การไฟฟา้นครหลวง 
2557 - 2558 ประธานสโมสร 

 
สโมสรฟตุบอล 

แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซ ี
2557 รองผู้บญัชาการทหารอากาศ กองทพัอากาศ 
2556 หวัหน้าคณะนายทหาร 

ฝ่ายเสนาธิการ – ประจ า
ผู้บงัคบับญัชา 

กองทพัอากาศ 

2555 รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทพัอากาศ 
2554 ผู้บญัชาการ 

หนว่ยบญัชาการอากาศโยธิน 
กองทพัอากาศ 

2551 ผู้บงัคบัทหารอากาศดอนเมือง กองทพัอากาศ 
การด ารงต าแหนง่กรรมการ / ผู้บริหาร  
อื่น ๆ ในปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

ไมม่ี 
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กิจการอื่นที่อาจท า
ให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ตอ่
บริษัทฯ 

ไมม่ี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 4 ปี  
คณุสมบตัิต้องห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท าโดยทจุริต  

2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา 
ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ / บริษัทใหญ่ 
/ บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / นิติบคุคลอื่นที่
อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 
2 ปีที่ผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุ มีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
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ค านิยามกรรมการอิสระของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก าหนดค านิยามกรรมการอิสระไว้ เทา่กบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ มีทกัษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ มีความเข้าใจเป็นอยา่งดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดง
ความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้มีสว่นได้เสีย สามารถอทุิศเวลาและความพยายามให้กบัการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่โดยกรรมการอิสระจะต้อง
เป็นกรรมการท่ีไมม่ีธุรกิจหรือการงานใดอนัเก่ียวข้องกบับริษัทฯ อนัอาจมีผลกระทบตอ่การตัดสนิใจโดยอิสระของตน และจะต้องมี
คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เช่น เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี  ้ให้นบัรวมการถือ
หุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ
เป็นผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

3. ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิ จารณญาณ 
อยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร 
ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่ว
ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส านักงาน 
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่  

6. ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่
เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ  
อยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบับริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย 

9. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั 

10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 

ภายหลังได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 10 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุบริษัทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
Decision) ได้ 

บริษัทฯ อาจแตง่ตัง้บคุคลที่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวชิาชีพเกินมลูคา่ตามข้อ 4. หรือข้อ 
6. ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมดัระวงั และมีความเห็นว่าการแต่งตัง้บุคคล
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่  และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้นหนังสือ  
นดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

(ก)  ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

(ข)  เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคง หรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(ค)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 


