
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

หนา้ 1 ของ 6 

 

บริษัท ชโย กรุป จํากัด (มหาชน) 

Chayo Group Public Company Limited 

เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 

 

รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอสิระของบริษัทฯ 

รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ท่านที่ 1) 

ช่ือ – สกลุ  พลอากาศเอกอานนท ์จารยะพนัธุ ์

สญัชาต ิ ไทย 

อาย ุ 67 ปี 

ท่ีอยู ่ 77/870 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 (หมูบ่า้นชลลดา) แขวงสายไหม  

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

สดัสว่นการถือหุน้  [ไมม่ี]  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร ไมม่ี 

วฒุิการศกึษาสงสดุ วิทยาศาสตรบ์ณัฑติ จากโรงเรยีนนายเรอือากาศ (กองทพัอากาศ) 

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม

สง่เสรมิ สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

(IOD) หรอือ่ืน ๆ 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงู การเสรมิสรา้งสงัคมสนัติสขุ (สถาบนัพระปกเกลา้) รุน่ท่ี 2 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 124/2016 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ประสบการณท์าํงาน (5 ปี ยอ้นหลงั) 2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 

กรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บรษัิท ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

2557 - 2562 สมาชิกสภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ

2557 - 2561 กรรมการ การไฟฟา้นครหลวง 

2557 - 2558 ประธานสโมสร สโมสรฟตุบอล แอรฟ์อรซ์ เซ็นทรลั เอฟซ ี

2557 รองผูบ้ญัชาการทหารอากาศ กองทพัอากาศ 

2556 หวัหนา้คณะนายทหาร ฝ่ายเสนาธิการ 

ประจาํผูบ้งัคบับญัชา 

กองทพัอากาศ 

2555 รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทพัอากาศ 

2554 ผูบ้ญัชาการ 

หนว่ยบญัชาการอากาศโยธิน 

กองทพัอากาศ 

2551 ผูบ้งัคบัทหารอากาศดอนเมือง กองทพัอากาศ 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / ผูบ้รหิาร  

อ่ืน ๆ ในปัจจบุนั 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน ไมม่ี 

กิจการท่ีไมใ่ช่

บรษัิทจดทะเบียน 

ไมม่ี 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํ

ใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์

ไมม่ี 
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บริษัท ชโย กรุป จํากัด (มหาชน) 

Chayo Group Public Company Limited 

เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 

 

ตอ่บรษัิทฯ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระของบรษัิทฯ 6 ปี  

คณุสมบตัิตอ้งหา้ม 1. ไมม่ีประวตักิารกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระทาํโดยทจุรติ  

2. ไมม่ีประวตักิารทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

ประวตัิการทาํผิดทางกฎหมายใน

ระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ / บริษัทใหญ่ / 

บรษัิทยอ่ย / บรษัิทรว่ม / นิติบคุคลอ่ืนท่ี

อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 

2 ปีท่ีผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีสว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุ ไมม่ี 
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บริษัท ชโย กรุป จํากัด (มหาชน) 

Chayo Group Public Company Limited 

เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 

 

รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ท่านที ่2) 

ช่ือ – สกลุ นายธีรณฏัฐ์  ตัง้สถาพรพงษ ์

สญัชาต ิ ไทย 

อาย ุ 49 ปี 

ท่ีอยู ่ 212/14 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี/ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

สดัสว่นการถือหุน้  [ไมม่ี] 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร ไมม่ี 

วฒุิการศกึษาสงสดุ ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม

สง่เสรมิ สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

(IOD) หรอือ่ืน ๆ 

Director Certification Program (DCP) รุน่ 161/2555 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

 

ประสบการณท์าํงาน (5 ปี ยอ้นหลงั) 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ฮินซิตซุ พรซีิชั่น  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไซแมท เทคโนโลย ีจาํกดั 

(มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร / ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบญัชีการเงิน 

บรษัิท ฮินซิซ ึ(ประเทศไทย) จาํกดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไซแมท เลเบล จาํกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท ฟิลเตอร ์วิชั่น จาํกดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง / 

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการท่ีดี / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

บรษัิท ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

2558 – 2559 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบี  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

2554 - 2558 ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

2553 ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายวาณิชธนกิจ บรษัิทหลกัทรพัยเ์คที ซมิิโก ้จาํกดั 

2545 - 2553 ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทนุ บรษัิท วฒันเชิดช ูจาํกดั 
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บริษัท ชโย กรุป จํากัด (มหาชน) 

Chayo Group Public Company Limited 

เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 

 

รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ท่านที ่2) 

2542 - 2545 ผูจ้ดัการกองทนุ บรษัิทหลกัทรพัย ์บีฟิท จาํกดั (มหาชน) 

2539 - 2542 นกัวิเคราะหห์ุน้ บรษัิทหลกัทรพัย ์บีฟิท จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / ผูบ้ริหารอ่ืน ๆ 

ในปัจจบุนั 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน บรษัิท ฟิลเตอร ์วิชั่น จาํกดั (มหาชน) และบรษัิท ไซแมท เทคโนโลย ีจาํกดั 

(มหาชน) 

กิจการท่ีไมใ่ช่

บรษัิทจดทะเบียน 

บรษัิท ไซแมท เลเบล จาํกดั, บริษัท ฮินซิตซุ พรซีิชั่น (ประเทศไทย) จาํกดั 

และ บรษัิท ฮินซิซ ึ(ประเทศไทย) จาํกดั 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํ

ใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์

ตอ่บรษัิทฯ 

ไมม่ี 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระของบรษัิทฯ 6 ปี  

คณุสมบตัิตอ้งหา้ม 1. ไมม่ีประวตักิารกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระทาํโดยทจุรติ  

2. ไมม่ีประวตักิารทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

ประวตัิการทาํผิดทางกฎหมายใน

ระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ / บริษัทใหญ่ / 

บรษัิทยอ่ย / บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลอ่ืน

ท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอื 

ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

ไมม่ี 

การมีสว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุ ไมม่ี 
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บริษัท ชโย กรุป จํากัด (มหาชน) 

Chayo Group Public Company Limited 

เลขทะเบียน/Juristic Person ID: 0107560000214 

 

คาํนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

บรษัิท ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดก้าํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระไวเ้ทา่กบัขอ้กาํหนดขัน้ตํ่าของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงันี ้

 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถและความเช่ียวชาญ มีทกัษะท่ีหลากหลายเป็นประโยชนต์่อ

บรษัิทฯ มีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ พรอ้มท่ีจะแสดง

ความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตดัสนิใจในเรือ่งตา่ง ๆ โดยคาํนงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้หรอื

ผูม้ีสว่นไดเ้สีย สามารถอทิุศเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไดอ้ย่างเต็มท่ีโดยกรรมการอิสระจะตอ้ง

เป็นกรรมการท่ีไมม่ีธุรกิจหรอืการงานใดอนัเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ อนัอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจโดยอิสระของตน และจะตอ้งมี

คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เช่น เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือ

หุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรือ

เป็นผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้) 

3. ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร 

รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรอืบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหาร

หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอื บรษัิทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ 

อยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร 

ของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ  

การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทาง

การเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม คํา้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนอง

เดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มี

ตวัตนสทุธิของบรษัิทฯ หรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่าํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นี ้การคาํนวณภาระหนีด้งักลา่ว

ใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้

เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนักงาน 

สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ สงักดัอยู ่  

6. ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั

คา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทาง

วิชาชีพดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่

เป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุน้รอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพ 

อยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบับรษัิทฯ หรอื บรษัิทยอ่ย 

9. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกิจการของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ 

บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นกรรมการของบริษัท

จดทะเบียนท่ีเป็นบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 

10. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

ภายหลงัไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1. ถึงขอ้ 10. แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกิจการของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัท

ยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุบรษัิทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective 

Decision) ได ้

บรษัิทฯ อาจแตง่ตัง้บคุคลท่ีมี หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรอืการใหบ้รกิารวชิาชีพเกินมลูคา่ตามขอ้ 4. หรอืขอ้ 

6. ขา้งตน้เป็นกรรมการอิสระได ้หากกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาอย่างระมดัระวงั และมีความเห็นว่าการแต่งตัง้บุคคล

ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหนา้ท่ี และการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และใหเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อไปนีใ้นหนังสือ 

นดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระแตง่ตัง้กรรมการอิสระดว้ย 

(ก)  ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจ หรอืการใหบ้รกิารทางวิชาชีพ ท่ีทาํใหบ้คุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

(ข)  เหตผุลและความจาํเป็นท่ียงัคง หรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

(ค)  ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทในการเสนอใหม้ีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 


