
 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

หนา้ 1 ของ 6 
 

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

รายนาม และประวัตกิรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

รายนาม และประวัตกิรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ทา่นที ่1) 
ช่ือ – สกลุ นายธีรณฏัฐ์  ตัง้สถาพรพงษ์ 
สญัชาติ ไทย 
อาย ุ 48 ปี 
ที่อยู่ 212/14 ถนนราชพฤกษ ์แขวงบางจาก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี / 

ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง  
สดัส่วนการถือหุน้  
(ณ วนัที่ 13 กนัยาย 2564)  

0.03 %  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร ไม่มี 
วฒุิการศกึษาสงสดุ ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคม
ส่งเสรมิ สถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(IOD) หรอือื่น ๆ 

Director Certification Program (DCP) รุน่ 161/2555 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) 
 

ประสบการณท์ างาน (5 ปี ยอ้นหลงั) 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ฮินซิตซุ พรซีิชั่น  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากดั 
(มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง / กรรมการบรหิาร / ประธาน

เจา้หนา้ที่บญัชีการเงิน 

บรษิัท ฮินซิซ ึ(ประเทศไทย) จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ไซแมท เลเบล จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท ฟิลเตอร ์วิชั่น จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง / 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

บรษิัท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2559 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัทหลกัทรพัย ์เคทีบี  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

2554 - 2558 ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน บรษิัทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
Chayo Group Public Company Limited 
เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 
 

รายนาม และประวัตกิรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ทา่นที ่1) 
2553 ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายวาณิชธนกิจ บรษิัทหลกัทรพัยเ์คที ซิมิโก ้จ ากดั 

2545 - 2553 ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการลงทนุ บรษิัท วฒันเชิดช ูจ ากดั 
2542 - 2545 ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิัทหลกัทรพัย ์บีฟิท จ ากดั (มหาชน) 
2539 - 2542 นกัวิเคราะหห์ุน้ บรษิัทหลกัทรพัย ์บีฟิท จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารอื่น ๆ 
ในปัจจบุนั 

บรษิัทจดทะเบียนอื่น บรษิัท ฟิลเตอร ์วิชั่น จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่
บรษิัทจดทะเบียน 

บรษิัท ไซแมท เลเบล จ ากดั, บรษิัท ฮินซิตซุ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 
และ บรษิัท ฮินซิซ ึ(ประเทศไทย) จ ากดั 

กิจการอื่นที่อาจท า
ใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์
ตอ่บรษิัทฯ 

ไม่มี 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบรษิัทฯ 6 ปี  
คณุสมบตัิตอ้งหา้ม 1. ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์ินซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  

2. ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 

การมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัทฯ / บรษิัทใหญ่ / 
บรษิัทย่อย / บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลอื่น
ที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอื 
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 

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

รายนาม และประวัตกิรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ทา่นที ่2) 
ช่ือ – สกลุ  พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธุ ์
สญัชาติ ไทย 
อาย ุ 66 ปี 
ที่อยู่ 77/870 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 (หมู่บา้นชลลดา) แขวงสายไหม  

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการอิสระ  
สดัส่วนการถือหุน้  
(ณ วนัที่ 13 กนัยายน 2564) 

ไม่มี  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร ไม่มี 
วฒุิการศกึษาสงสดุ วิทยาศาสตรบณัฑิต จากโรงเรียนนายเรืออากาศ (กองทพัอากาศ) 
การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคม
ส่งเสรมิ สถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(IOD) หรอือื่น ๆ 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงู การเสรมิสรา้งสงัคมสนัติสขุ (สถาบนัพระปกเกลา้) รุน่ที่ 2 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 124/2016 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ประสบการณท์ างาน (5 ปี ยอ้นหลงั) 2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บรษิัท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

2557 - 2562 สมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 
2557 - 2561 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 
2557 - 2558 ประธานสโมสร สโมสรฟตุบอล แอรฟ์อรซ์ เซ็นทรลั เอฟซี 

2557 รองผูบ้ญัชาการทหารอากาศ กองทพัอากาศ 
2556 หวัหนา้คณะนายทหาร ฝ่ายเสนาธิการ 

ประจ าผูบ้งัคบับญัชา 
กองทพัอากาศ 

2555 รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทพัอากาศ 
2554 ผูบ้ญัชาการ 

หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน 
กองทพัอากาศ 

2551 ผูบ้งัคบัทหารอากาศดอนเมือง กองทพัอากาศ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิาร  
อื่น ๆ ในปัจจบุนั 

บรษิัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
กิจการที่ไม่ใช่
บรษิัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

กิจการอื่นที่อาจท า
ใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์
ตอ่บรษิัทฯ 

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

จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบรษิัทฯ 6 ปี  
คณุสมบตัิตอ้งหา้ม 1. ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์ินซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  

2. ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 

การมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัทฯ / บรษิัทใหญ่ / 
บรษิัทย่อย / บรษิัทรว่ม / นิติบคุคลอื่นที่
อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 

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

ค านิยามกรรมการอิสระของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

บรษิัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดก้ าหนดค านิยามกรรมการอิสระไว ้เท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้

 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและความเช่ียวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชนต์่อ
บรษิัทฯ มีความเขา้ใจเป็นอย่างดีถึงหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ พรอ้มที่จะแสดง
ความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเรื่องตา่ง ๆ โดยค านงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้หรือ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถอทุิศเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไดอ้ย่างเต็มที่โดยกรรมการอิสระจะตอ้ง
เป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรอืการงานใดอนัเก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของตน และจะตอ้งมี
คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ เช่น เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้  ใหน้บัรวมการถือ
หุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบรหิารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือ
เป็นผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจ
มีความขดัแยง้ (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้) 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูบ้รหิาร
หรอืผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ หรอื บรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณ  
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้รหิาร 
ของผูท้ี่มีความสมัพันธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการให้หรือรบัความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้้ยืม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนี้ที่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มี
ตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าว
ใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงาน  
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรอืผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ สงักดัอยู่   

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั
คา่บรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทาง
วิชาชีพดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่
เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ  
อย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบับรษิัทฯ หรอื บรษิัทย่อย 

9. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นกรรมการของบรษิัท
จดทะเบียนที่เป็นบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั 

10. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระได ้

ภายหลังไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามขอ้ 1. ถึงขอ้ 10. แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัท
ย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ  านาจควบคมุบรษิัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective 
Decision) ได ้

บรษิัทฯ อาจแตง่ตัง้บคุคลที่มี หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรอืการใหบ้รกิารวิชาชีพเกินมลูค่าตามขอ้ 4. หรอืขอ้ 
6. ขา้งตน้เป็นกรรมการอิสระได ้หากกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอย่างระมัดระวงั และมีความเห็นว่าการแต่งตัง้บุคคล
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยขอ้มูลต่อไปนีใ้นหนังสือ  
นดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระแตง่ตัง้กรรมการอิสระดว้ย 

(ก)  ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจ หรือการใหบ้รกิารทางวิชาชีพ ที่ท  าใหบ้คุคลดงักล่าวมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก  าหนด 

(ข)  เหตผุลและความจ าเป็นที่ยงัคง หรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค)  ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทในการเสนอใหมี้การแตง่ตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 


