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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

ชื่อ       นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร    

อายุ 60 ปี  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง ประธานกรรมการบริษัท  

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 1 มกราคม 2559 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง  6 ปี 9 เดือน  

ความสัมพันธส์่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษัท ของตนเอง : 2,534,500 หุน้ (0.32%) 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

- ปริญญาตรีดา้นการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD - Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 0/2543 (Dry Run) 

- Role of The Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 16/2556  

- The role of The Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 30/2556  

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 36/2563  

- Director Leadership Certification Program - DLCP รุน่ท่ี 0/2563 (Dry Run) 

การอบรมอื่นๆ  -  ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุาต 

- ผูบ้ริหารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท.) รุน่ท่ี 3 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

การดาํรงตาํแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน -      ตัง้แต่ 2565     กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

          บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

- ตัง้แต่ 2563     กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ

กาํกับดแูลกิจการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส์ 

- ตัง้แต่ 2562 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสซีจี 

แพ็คเกจจิง้ 

- ตัง้แต่ 2564     ประธานกรรมการอทุธรณ ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ตัง้แต่ 2561     ประธานกรรมการ บมจ. บโูอโน (ประเทศไทย) 

- ตัง้แต่ 2561     กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ตัง้แต่ 2559     กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- ตัง้แต่ 2559     กรรมการ บจ. ท๊อป ที 2015 

- ตัง้แต่ 2559     กรรมการ / เหรญัญิก มลูนิธิรากแกว้ 

ประสบการณ ์ -      2561-2563     กรรมการ บจ. พี.เค. การเ์มน้ท ์(อิมปอรต์ - เอ็กซป์อรต์) 

- 2561-2563     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสซีจี เซรามิกส ์

- 2559-2560     ท่ีปรกึษา สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

- 2548-2557     กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- 2546-2558     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ. เคพีเอ็มจี ภมูิไชย โฮลดิง้ 
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ตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 แห่ง 

• บริษัทหรือกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6 แห่ง 

• กิจการอื่นท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท : ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 

• คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีประวติัการกระทาํผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรพัยส์ินซึ่งไดก้ระทาํโดยทุจริต และไม่มีประวติัการทาํ

รายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในช่วง 2 ปี 

แต่งต้ังกรรมการอิสระ ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจบุนั 

หลักเกณฑแ์ละวิธีสรรหา คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ว่า 

นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร มีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน

จาํกัด และไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการกิจการท่ีมี

มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมถึงมีความรูค้วามสามารถ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยสาํคัญอันอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควร

เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการมายงั

บริษัท ในระหว่างวันท่ี 13 พฤษภาคม 2565 – 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือ

บคุคลเขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัท 
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ชื่อ นายศิวตัร เชาวรียวงษ์ 

อายุ 46 ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน  

และตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพฒันาอย่างยั่งยืน   

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 13 พฤษภาคม 2565 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 3 เดือน  

ความสัมพันธส์่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์   

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD                                 - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 19/2547  

- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 314/2565 

- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน่ท่ี 13/2565 

การดาํรงตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน                                          -  2557-ปัจจบุนั    ผูร้ว่มก่อตัง้และ อาจารย ์หลกัสตูร Digital marketing 

                                                                                                Communication มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- 2556-ปัจจบุนั    อาจารยพ์ิเศษ ภาควิชาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร ์

   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณ ์ -  2562-2564 กรรมการ บจ. คินเนติค เวิลดไ์วด ์(ประเทศไทย)  

-  2560-2564 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บจ. กรุป๊เอ็ม (ประเทศไทย) 

-  2560-2564 กรรมการ บจ. กรุ๊ปเอ็ม พรอ็พไพรเอทเทอรร์ี่ มีเดีย 

-  2560-2564 กรรมการ บจ. กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) 

-  2560-2564 กรรมการ บจ. ดบับลิวพีพี (ประเทศไทย) 

-  2560-2564 กรรมการ บจ. มีเดียคอม (ประเทศไทย) 

-  2555-2564 กรรมการ และ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย) 

-  2550-2560 กรรมการ บจ. เอ็มอินเตอรแ์อคชั่น  

-  2550-2564 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บจ. เอ็มอินเตอรแ์อคชั่น 

-  2545-2552 กรรมการ และ นายกสมาคมผูด้แูลเว็บไทย 

-  2544-2550 รองประธานฝ่ายพฒันาองคก์ร และ กรรมการบริษัท  

                     บมจ. สยามทยู ู

-  2543-2544 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท เอดีเวนเจอร ์จาํกดั  

                     ในเครือ บมจ. ชิน คอรป์อเรชั่น 

- 2539-2543 วิศวกรคอมพิวเตอร ์บมจ. ปนูซิเมนตไ์ทย 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื่นทีอ่าจเกิด    : ไม่มี   

ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพ  

เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท   

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียนอื่น                                                                         : ไม่มี  

• บริษัทหรือกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                               : 2 แห่ง 

• กิจการอื่นท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท          : ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 

• คณะกรรมการบริษัท                                                                            : 1/1 ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีประวติัการกระทาํผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรพัยส์ินซึ่งไดก้ระทาํโดยทุจริต และไม่มีประวติัการทาํ

รายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

หลักเกณฑแ์ละวิธีสรรหา คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้

ว่า นายศิวตัร เชาวรียวงษ์ มีคณุสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ย บริษัทมหาชน

จาํกดั และไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการกิจการท่ีมี

มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรูค้วามสามารถ 

ประกอบกบัผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการเป็นท่ียอมรบั มีความชาํนาญและประสบการณ ์รวมถึงเขา้ใจ

ธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการมายงั

บริษัท ในระหว่างวันท่ี 13 พฤษภาคม 2565 – 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือ

บคุคลเขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัท 
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

ชื่อ นายวิรชั เสรีภาณ ุ  

อายุ 60 ปี  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการปฏิบติัการ 

และตาํแหน่งปัจจุบัน / กรรมการบริหาร 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ    18 มีนาคม 2556 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 9 ปี 5 เดือน 

ความสัมพันธส์่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร พี่ชายของ นางสาวสณีุ เสรีภาณ ุ

การถือหุ้นในบริษัท ของตนเอง : 15,000,000 หุน้ (1.89%) 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี สาขาเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD                                 - Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 155/2555 

การดาํรงตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน -       ตัง้แต่ 2562     กรรมการ บจ. ท๊อป ที 2015 

- ตัง้แต่ 2561     กรรมการ บจ. แม็คมิลเลี่ยน (ไทยแลนด)์ 

- ตัง้แต่ 2560     กรรมการ บจ. อโรมาธิค แอคทีฟ 

- ตัง้แต่ 2558     กรรมการ บจ. แม็คจีเนียส 

- ตัง้แต่ 2556     กรรมการ บจ. วา้ว มี 

- ตัง้แต่ 2555     กรรมการ บจ. แม็ค ยีนส ์แมนแูฟคเจอริ่ง 

- ตัง้แต่ 2555     กรรมการ บจ. วินเนอรแ์มน 

ประสบการณ ์                                                         -     2562-2563     กรรมการ บจ. ไทม ์เดคโค คอรป์อเรชั่น 

- 2556-2563     กรรมการ บจ. ลคุ บาลานซ ์

- 2555-2555     กรรมการ บจ. พี.เค.การเ์มน้ท ์(อมิปอรต์-เอ็กซป์อรต์) 

- 2553-2555     กรรมการ บจก. พี.เค.แอสเซท พลสั 

- 2546-2556     กรรมการ บจก. อมตะ แอพพาเรล 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิด            : ไม่มี   

ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพ 

เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 

• บริษัทหรือกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 7 แห่ง 

• กิจการอื่นท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท : ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 

• คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน  : 2/2 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
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ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีประวติัการกระทาํผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรพัยส์ินซึ่งไดก้ระทาํโดยทุจริต และไม่มีประวติัการทาํ

รายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในช่วง 2 ปี 

หลักเกณฑแ์ละวิธีสรรหา คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ว่า 

นายวิรชั เสรีภาณ ุมีคณุสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด และ

ไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจ  ใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้

ถือหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมถึงมีความรูค้วามสามารถ ประกอบกับผลการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการท่ีผ่านมามีความโดดเด่น เป็นท่ียอมรบั มีความชาํนาญและประสบการณ์ รวมถึง

เขา้ใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ี

ไดอ้ย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการมายงั

บริษัท ในระหว่างวันท่ี 13 พฤษภาคม 2565 – 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือ

บคุคลเขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัท 


