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รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ชื่อ – สกุล
สัญชาติ
อายุ
ที่อยู่

รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะ (ท่านที่ 1)
พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์
ไทย
67 ปี
77/870 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 (หมูบ่ า้ นชลลดา) แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสระ
[ไม่มี]

ตาแหน่งปัจจุบนั
สัดส่วนการถือหุน้
(ณ วันที่ 25 มี.ค.2565)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
วุฒิการศึกษาสงสุด
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรืออื่น ๆ
ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
อื่น ๆ ในปั จจุบนั

ไม่มี
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต จากโรงเรียนนายเรืออากาศ (กองทัพอากาศ)
- ประกาศนียบัตรชัน้ สูง การเสริมสร้างสังคมสันติสขุ (สถาบันพระปกเกล้า) รุน่ ที่ 2
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 124/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / บริษัท ชโย กรุป๊ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2557 - 2562
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
2557 - 2561
กรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
2557 - 2558
ประธานสโมสร
สโมสรฟุตบอล แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี
2557
รองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
2556
หัวหน้าคณะนายทหาร ฝ่ ายเสนาธิการ
กองทัพอากาศ
ประจาผูบ้ งั คับบัญชา
2555
รองเสนาธิการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
2554
ผูบ้ ญ
ั ชาการ
กองทัพอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
2551
ผูบ้ งั คับทหารอากาศดอนเมือง
กองทัพอากาศ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่อาจทา ไม่มี
ให้เกิดความขัดแย้ง
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ทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ
จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 6 ปี
คุณสมบัติตอ้ งห้าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กบั บริษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายใน
ไม่มี
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การมีสว่ นได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / ไม่มี
บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / นิติบคุ คลอื่นที่
อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง
2 ปี ที่ผา่ นมา
การมีสว่ นได้เสียในวาระการประชุม
ไม่มี

หน้า 2 ของ 6

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
Chayo Group Public Company Limited
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214

ชื่อ – สกุล
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รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะ (ท่านที่ 2)
นายธีรณัฏฐ์ ตัง้ สถาพรพงษ์
ไทย
49 ปี
212/14 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
[0.03] %

สัดส่วนการถือหุน้
(ณ วันที่ 25 มี.ค.2565)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
วุฒิการศึกษาสงสุด
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรืออื่น ๆ
ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้อนหลัง)

ไม่มี
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Certification Program (DCP) รุน่ 161/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
2562 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 – ปั จจุบนั

2561 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั

2558 – 2559
2554 - 2558
2553

บริษัท ฮินซิตซุ พรีซิช่นั
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน)
บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จากัด

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร / ประธาน
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชีการเงิน
กรรมการ
บริษัท ไซแมท เลเบล จากัด
กรรมการอิสระ /
บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิช่นั จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ /
บริษัท ชโย กรุป๊ จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง /
ประธานคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี
(ประเทศไทย) จากัด
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์เคที ซิมิโก้ จากัด
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รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะ (ท่านที่ 2)
2545 - 2553
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
บริษัท วัฒนเชิดชู จากัด
2542 - 2545
ผูจ้ ดั การกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จากัด (มหาชน)
2539 - 2542
นักวิเคราะห์หนุ้
บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหารอื่น ๆ บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิช่นั จากัด (มหาชน) และบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จากัด
ในปั จจุบนั
(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่
บริษัท ไซแมท เลเบล จากัด, บริษัท ฮินซิตซุ พรีซิช่นั (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทจดทะเบียน และ บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จากัด
กิจการอื่นที่อาจทา ไม่มี
ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ
จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 6 ปี
คุณสมบัติตอ้ งห้าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กบั บริษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายใน
ไม่มี
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การมีสว่ นได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / ไม่มี
บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลอื่น
ที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือ
ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี
การมีสว่ นได้เสียในวาระการประชุม
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คานิยามกรรมการอิสระของบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท ชโย กรุป๊ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กาหนดคานิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่าของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถและความเชี่ยวชาญ มีทกั ษะที่หลากหลายเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ มีความเข้าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดง
ความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบั การเป็ นกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่โดยกรรมการอิสระจะต้อง
เป็ นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี ้
1. ถื อหุน้ ไม่เกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิท ธิ ออกเสีย งทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ว ม
นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง เช่น เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือ
หุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือ
เป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ )
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร
รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหาร
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร
ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิ จการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กูย้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าว
ให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ี่
เกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงาน
สอบบัญ ชี ซึ่ ง มี ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย บริษั ท ร่ว ม นิ ติ บุค คลที่ เ ป็ น ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
6. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
รวมทัง้ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท ฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือน
ประจา หรือถื อหุน้ ร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนที่เป็ นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
ภายหลังได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 1. ถึงข้อ 10. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้
บริษัทฯ อาจแต่งตัง้ บุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือข้อ
6. ข้างต้นเป็ นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตัง้ บุคคล
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และให้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้ นหนังสือ
นัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บคุ คลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คง หรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
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