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ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
1. นายฐากร ปิยะพันธ ์   

   

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ  

อาย ุ 49 ปี  

สัญชาต ิ ไทย  

วุฒิการศึกษา / การอบรม - Master of Finance, University of Colorado at Denver, USA 
- ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 17 (ปี 2556) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) ปี 2557  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย(IOD) 

  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ -ไม่มี- 

  

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  (4 แห่ง) 
5 พฤศจกิายน 2563 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 
5 พฤศจกิายน 2563 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
5 พฤศจกิายน 2563 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั  
ธันวาคม 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
  

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทั 

-ไม่มี- 
 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคญั 
1 มกราคม 2560 – 31 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ กรุงศรีคอนซมูเมอร ์และผูบ้รหิารสายงานดจิิทลัแบงกก์ิง้และนวตักรรม 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
1 มกราคม 2559 – 31 สิงหาคม 2563 ประธานคณะเจา้หนา้ที่ดา้นกรุงศรี คอนซูมเมอร ์บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
1 มกราคม 2559 – 31 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. บตัรกรุงศรีอยธุยา 
22 กรกฎาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. กรุงศรี นิมเบิล (เดิมชื่อ บจก. กรุงศรี แฟ็กเตอรงิ) 
24 มกราคม 2561 – 31 สิงหาคม 2563 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม  บจก. เนชั่นแนลดิจิทลัไอดี 
27 มีนาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม)  บจก. เจเนอรลั คารด์ เซอรว์ิสเซส 
12 พฤษภาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2563 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม   

บจก. เทสโก ้โลตสั มนัน่ี เซอรว์ิสเซส (เดิมชื่อ บจก. เทสโก ้คารด์ เซอรว์ิสเซส) 
1 มกราคม 2559 – 31 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. อยธุยา แคปปิตอลเซอรว์ิสเซส 
1 พฤษภาคม 2555 – 31 สิงหาคม 2563 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
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24 กมุภาพนัธ ์– 31 ธันวาคม 2558 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บจก. เจเนอรลั คารด์ เซอรว์ิสเซส 
2 ตลุาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558 กรรมการ บจก. บตัรกรุงศรีอยธุยา 
5 พฤศจกิายน 2552 – 31 ธันวาคม 2558 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บจก. อยธุยา แคปปิตอล เซอรว์ิสเซส 
1 พฤษภาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจก. อยธุยา แคปปิตอล เซอรว์ิสเซส 
1 กมุภาพนัธ ์– 31 ธันวาคม 2559 รกัษาการแทนผูบ้รหิาร สายงานสินเชื่อบคุคล บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
1 กมุภาพนัธ ์– 31 ธันวาคม 2559 ผูบ้รหิารสายงานธุรกิจ อิเลก็ทรอนิกส ์บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
1 พฤษภาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558 ผูช้่วยกรรมการ ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
  

การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่30 กันยายน 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

  

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติ ความรูค้วามสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างาน รวมถึงไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 10/2563 เมื่อวนัท่ี 30 ตลุาคม 2563 พิจารณา 

  

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและก าหมดค่าตอบแทนรวมอยู่ดว้ย ไดร้ว่มกนั
พิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของนายฐากร ปิยะพนัธ ์แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชมุวิสามญั
ผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2564 พิจารณาแต่งตัง้ให้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นผูท้ี่มี
คุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมี
ความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นดิจิตัล และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบธุรกิจของบรษิัท 

  

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
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ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
2. นายบุญทกัษ ์ หวังเจริญ   

 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
อาย ุ 64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
วุฒิการศึกษา / การอบรม - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ New York University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 75/2551  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน 

• บริษัทจดะเบียนอืน่ ๆ (4 แหง่) 
9 กรกฎาคม 2563 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 
24 ตลุาคม 2561 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

และประธานกรรมการ บรหิารความเส่ียง บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 
7 กนัยายน 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 
29 พฤษภาคม 2563 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  

บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

   

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  -ไม่มี- 
   

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท  

 

-ไม่มี- 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคญั 
2562 - มถินุายน 2563 กรรมการอิสระ บรษิัท เกียรติธนาขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 
2561 – 2562 กรรมการอิสระ กรรมการบรหิาร กรรมการก ากบัความเส่ียง กรรมการเทคโนโลย ี

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
2551 - 2560 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2557 - 2559 สมาชิก สภานิติบญัญตัิแห่งชาต ิ
2557 - 2559 ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย 
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การถือหุน้สามัญในบริษัทฯ 
(ณ วนัที ่30 กันยายน 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

  

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคณุสมบตัิ ความรูค้วามสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างาน รวมถึงไม่มี
ลักษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 10/2563 เมื่อวนัท่ี 30 ตลุาคม 2563 พิจารณา 

  

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและก าหมดค่าตอบแทนรวมอยู่ดว้ย ได้
ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของนายบุญทกัษ์ หวังเจริญ แลว้เห็นสมควรเสนอที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2564 พิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นการเงิน การธนาคาร 
และการบรหิารจดัการ ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท 

  

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
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ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
3.    ดร. บูรณวงศ ์เสาวพฤกษ ์
   
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
อาย ุ 62 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
วุฒิการศึกษา / การอบรม - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทก็ซสัเอแอนดเ์อม็ รฐัเท็กซสั สหรฐัอเมรกิา 
- วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทก็ซสัเอแอนดเ์อม็ รฐัเท็กซสั สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

- Director Certification Program (DCP) ปี 2562 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

- Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2562 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน 
 

• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ (1 แห่ง) 
8 เมษายน 2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการประเมินผลงาน และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (4 แห่ง) 
18 พฤษภาคม 2563 - ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 

กรรมการ มลูนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
ผูส้งัเกตการณ ์องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท เดอะ บลเูซอรเ์คิล พีทีอี แอลทีดี ประเทศสงิคโปร ์
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอเบิล แอสเสท สขุมุวิท จ ากดั 
  

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท    - ไม่มี- 
 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคญั 
2558 - กมุภาพนัธ ์2562 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ คณะกรรมการปิโตรเลียม 
2559 - 2560 อนกุรรมการพิจารณาแนวทางการบรหิารจดัการแปลงส ารวจที่มศีกัยภาพปิโตรเลียมหลงั

สิน้สดุสมัปทาน ในคณะกรรมการปิโตรเลียม 
2559 - กมุภาพนัธ ์2562 อนกุรรมการพิจารณาก าหนดราคาก๊าซธรรมชาติ ในคณะกรรมการปิโตรเลียม 

  

การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่30 กันยายน 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 
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หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติ ความรูค้วามสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างาน รวมถึงไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 10/2563 เมื่อวนัท่ี 30 ตลุาคม 2563 พิจารณา 

  

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและก าหมดค่าตอบแทนรวมอยู่ดว้ย ไดร้่วมกนั
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ ดร. บูรณวงศ ์เสาวพฤกษ์ แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระสอดคล้องกับข้อก าหนดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และมีความเป็นอิสระจากผู้
ถือหุน้รายใหญ่และฝ่ายบรหิารของบรษิัทสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทัง้ยงัมีความรอบ
รู ้ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท 

  

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
  

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมส าหรับกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ  
การมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลอื่นท่ีมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
• ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า  
• ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (ผูส้อบบญัชี หรือที่ปรกึษากฎหมาย)  
• ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระ  
• ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท / บรษิัทย่อย  
• ไม่เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท 
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ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
4.    นายวัชรา ตนัตริยานนท ์

 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตั้ง  กรรมการอิสระ 
อาย ุ 62 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
วุฒิการศึกษา / การอบรม - ปรญิญาโท Science in Management Administration, Northrop University, California, 

USA 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย (IOD) 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ท่ี 6/2558  
- Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุน่ท่ี 41/2555  
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน่ท่ี 16/2555  
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ท่ี 13/2555   
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ท่ี 8/2555 
- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 94/2550  

  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ (4 แห่ง) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน  บรษิัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บรษิัท เอ็ม พิคเจอรส์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บรษิัท อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และองคก์รอื่นๆ (5 แห่ง) 

2557 – ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง  
บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั 

2551 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บรษิัท เนชั่นแนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

2550 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บรษิัท เอส แคปปิตอล จ ากดั   

2549 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บรษิัท ดบัเบิล้เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิ
ของบริษทั 

-ไม่มี- 
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ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคญั 
2560 – 23 พฤศจิกายน 2563 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิดา้นการเงนิ  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
2561 – 2562 กรรมการอิสระ และที่ปรกึษา บรษิัท ไฮโครควิพ จ ากดั 
2556 – 2560 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บรษิัท บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2559 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  บรษิัท เนชั่น มลัติมีเดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2559 ที่ปรกึษารฐัมนตรี  กระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
2552 – 2558 ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ  ธนาคารออมสิน 
  

การถือหุ้นสามัญในบริษัท  
(ณ วนัที ่30 กันยายน 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

  

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติ ความรูค้วามสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างาน รวมถึงไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชมุ
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 12/2563 เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 พิจารณา 

  

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและก าหมดค่าตอบแทนรวมอยู่ดว้ย ไดร้่วมกัน
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของนายวชัรา ตนัตริยานนท ์แลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของ
บริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่และ
ฝ่ายบรหิารของบรษิัทสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทัง้ยงัมีความรอบรูท้างดา้นประกันและ
การเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท 

  

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
  

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมส าหรับกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ  
การมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลอื่นท่ีมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
• ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า  
• ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (ผูส้อบบญัชี หรือที่ปรกึษากฎหมาย)  
• ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระ  
• ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท / บรษิัทย่อย  
• ไม่เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท 
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ข้อก าหนดกรรมการอิสระของบริษัท 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี อ  ำนำจ
ควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน รวมถึงไม่เป็นหรือเคยเป็นลกูจำ้ง พนกังำน ท่ีปรกึษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำหรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคุมของบรษิัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้
แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้งและ
บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็น
กรรมกำร ผูบ้รหิำรหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะท่ี
อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทเวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกนั 
กำรใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัท หรือคู่สญัญำมีภำระหนีท่ี้ตอ้งช ำระต่อ
อีกฝ่ำยหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละสำมของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัท หรือตัง้แต่ยี่สิบลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำร
ค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำ
ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่ำง
หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้
ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชีซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผู้
มีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำยหรือท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำร
เกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั 
ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปี
ก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหำ้ง
หุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ท่ีปรกึษำท่ีรบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย  

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 

 ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตำมข้อ 1) – 9) แลว้ กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในล ำดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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