
  เอกสารแนบ 3 

หนา้ 1 จาก 7 

 

ประวัตย่ิอและข้อมูลทีเ่กีย่วข้องของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

ชือ่ – สกุล ดร. มงักร ธนสารศิลป์  

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 67 (วนั เดือน ปี ท่ีเกิด : 2 ตลุาคม 2495) 

ตาํแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบรษัิท กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

สัดส่วนการถอืหุ้น (ณ วันที ่30 ธ.ค. 2562) คูส่มรสจาํนวน 45,900 หุน้ (รอ้ยละ 0.005) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไมมี่-  

วุฒกิารศกึษาสูงสุด ปรญิญาเอก: วิทยาศาสตรก์ารกีฬาและสขุภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออืน่ๆ  

Audit Committee Forum No. 35 (KPMG Phoomchai Audit Ltd.) 

AACP: Advance Audit Committee Programs รุน่ 16/2014 

วปอ. : วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครฐั รว่มเอกชน รุน่ 4212 

สถาบนัพระปกเกลา้ หลกัสตูรบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะ รุน่ท่ี 9 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 12 

สถาบนัพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นการ

บรหิารงานพฒันาเมือง รุน่ท่ี 1 

ประสบการณท์าํงาน (5 ปีย้อนหลัง)  25 กุมภาพันธ ์2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการ

ตรวจสอบ บมจ. เจดับเบิล้ ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์

21 กุมภาพันธ ์2562 – ปัจจุบัน กรรมการกาํกับดูแลกจิการ  

บมจ. เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์

2558 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา บจก. ไลออ้น (ประเทศไทย) 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) 

2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ไทยซิลิเกตเคมิคลั, กรรมการ บจก.      

มอลเทน (ไทยแลนด)์, กรรมการ บจก. มอลเทน็เอเซียโพลเิมอร ์โปรดกัส,์ กรรมการ 

บจก. ไทย คิวบิค เทคโนโลย่ี 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ลคิิโทมิ (ประเทศไทย) 

2529 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. อีสเทิรน์ซิลเิกต  

2523 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สมบติัธนา  

2525 - 2558 กรรมการบรหิาร บจก. ไลออ้น (ประเทศไทย) 

 



  เอกสารแนบ 3 

หนา้ 2 จาก 7 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการอสิระของบริษัท 6 ปี 2 เดือน (นบัจนถงึวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563) และระยะเวลาท่ี

เป็นอยูร่วมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระนีเ้ทา่กบั 9 ปี 2 เดือน 

ความจาํเป็นในการเสนอแตง่ตัง้ท่ีอาจดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี:  

คุณมังกร เป็นผู้มีความรู ้ความชาํนาญ และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และ

สามารถช่วยพัฒนาบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทนได้พิจารณาแลว้ว่ามีคุณสมบัติท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

สามารถแสดงความเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในองคก์รอืน่ เช่น หน่วยงานราชการ 

-ไมมี่- 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 

ปีทีผ่่านมา 

-ไมมี่- 

การมส่ีวนได้เสยีพเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการ

คนอืน่ๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุม

สามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังนี ้

-ไมมี่- 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 

 

สรุปการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่นอกกลุ่ม   

บริษัทจดทะเบยีน 

ในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือกิจการ

ที่ไม่ได้จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือ กจิการทีแ่ข่งขัน หรือ 

เกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 

จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

-  - ไมมี่ -  9 แหง่  ไมมี่ 

 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา    

•  เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 จาํนวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้     

•  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทปี 2562 จาํนวน 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้   

•  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบปี 2562 จาํนวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 

•  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการปี 2562 จาํนวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 

 

คุณสมบัตเิพิม่เตมิของกรรมการอสิระ 

นิยามกรรมการอสิระ 

บริษัทไดใ้หค้าํนิยามของกรรมการอิสระ รายละเอียด “นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท เจดบัเบิล้ยดีู อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั 

(มหาชน)” ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 

 

คุณสมบัตติ้องห้าม 

1. ไมมี่ประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

2. ไมมี่ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีท่ีผา่นมา 



  เอกสารแนบ 3 

หนา้ 3 จาก 7 

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ -ไมเ่ป็น- 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) -ไมเ่ป็น- 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอสิระ -ไมมี่- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เอกสารแนบ 3 

หนา้ 4 จาก 7 

 

ประวัตย่ิอและข้อมูลทีเ่กีย่วข้องของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

ชือ่ – สกุล นายธเนศ พิรยิโ์ยธินกลุ 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 45 ปี (วนั เดือน ปี ท่ีเกิด : 1 กมุภาพนัธ ์2518) 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบรหิาร, กรรมการบรหิารความเส่ียง 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการคา้ พฒันาธุรกิจ และการลงทนุ 

สัดส่วนการถอืหุ้น (ณ วันที ่30 ธ.ค. 2562) รอ้ยละ 1,195,440 หุน้ (รอ้ยละ 0.117) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไมมี่ - 

วุฒกิารศกึษาสูงสุด Master of Engineering in Logistics and Supply Chain 

Massashusetts Institute of Technology, ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออืน่ๆ 

หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน สถาบัน

พระปกเกลา้ รุน่ท่ี 5 

หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนักบริหาร

ระดบัสงู สถาบนัพระปกเกลา้ รุน่ท่ี14 

หลักสูตรการบริหารการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับ                   

นกับรหิารระดบัสงู สถาบนัพระปกเกลา้ รุน่ท่ี 21 

DCP: Director Certificate Program รุน่ท่ี 191/2014 

FSD: Finance for Directors รุน่ท่ี 4/2018 

หลกัสตูร MCOT CEOs รุน่ท่ี 2/2019 

ประสบการณท์าํงาน (5 ปีย้อนหลัง) 24 กุมภาพันธ ์2558 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และ

กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์  

2561– ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บจก. เจรญิสนิ แอสเสท 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ NRS TECHNOLOGY GROUP 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ GLOBAL LIFESTYLE INNOVATION & 

SOLUTION GROUP 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ PHNOM PENH SPECIAL ECONOMIC ZONE PLC 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. เจดบัเบิล้ยดีู เอเชีย  

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการของบริษัท  5 ปี 2 เดือน (นบัจนถงึวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563) และระยะเวลาท่ี

เป็นอยูร่วมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระนีเ้ทา่กบั 8 ปี 2 เดือน 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  

ในองคก์รอืน่ เช่น หน่วยงานราชการ  

- ไมมี่ -  



  เอกสารแนบ 3 

หนา้ 5 จาก 7 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 

ปีทีผ่่านมา  

- ไมมี่ -  

การมส่ีวนได้เสยีพเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการ

คนอืน่ๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุม

สามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังนี ้

- ไมมี่ - 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้  กรรมการ  

  

สรุปการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่นอกกลุ่ม   

บริษัทจดทะเบยีน 

ในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือกิจการ

ที่ไม่ได้จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือ กจิการทีแ่ข่งขัน หรือ 

เกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 

จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไมมี่ - - ไมมี่ - 3 แหง่ - ไมมี่ - 

 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 

• เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 จาํนวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้  

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทปี 2562 จาํนวน 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้  

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารปี 2562 จาํนวน 8 ครัง้ จากทัง้หมด 11 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงปี 2562 จาํนวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 

 

คุณสมบัตติ้องห้าม 

1. ไมมี่ประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

2. ไมมี่ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีท่ีผา่นมา 
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หนา้ 6 จาก 7 

ประวัตย่ิอและข้อมูลทีเ่กีย่วข้องของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่  

 ชือ่ – สกุล  นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา   

สัญชาต ิ ไทย   

อายุ  54 ปี (วนั เดือน ปี ท่ีเกิด : 17 พฤษภาคม 2508)    

ตาํแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

สัดส่วนการถอืหุ้น (ณ วันที ่30 ธ.ค. 2562)  รอ้ยละ 6.953 และคูส่มรสรอ้ยละ 9.434   

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นคูส่มรสของนายจิตชยั นิมิตรปัญญา กรรมการ   

วุฒกิารศกึษาสูงสุด ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออืน่ๆ 

วปอ. 61 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  

DAP: Directors Accreditation Program รุน่ 107/2014 

DCP :Directors Certification Program รุน่ 226/2016 

การบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรบันกับรหิาร รุน่ท่ี 9 สถาบนัพระปกเกลา้ 

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาํหรบันักบริหารระดับสูง    

รุน่ท่ี 18 สถาบนัพระปกเกลา้ 

การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 7 สมาคมวิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจกัร 

ประสบการณท์าํงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)  19 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร  

บมจ. เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์      

2556 – ปัจจบุนั บจก. เจพีเค  โคลด ์สโตเรจ  

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อินพอยทว์ิชั่น   

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แปซิฟิค โลจิสติกส ์โปร   

2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โชคสมทุรมารนี    

2538 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แปซิฟิค หอ้งเย็น    

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 6 ปี (นบัจนถงึวนัประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563) และระยะเวลาท่ีเป็นอยูร่วม

ระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระนีเ้ทา่กบั 9 ปี  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในองคก์รอืน่ เช่น หน่วยงานราชการ 

-ไมมี่- 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 

10 ปีทีผ่่านมา 

-ไมมี่- 

การมส่ีวนได้เสยีพเิศษทีแ่ตกตา่งจาก

กรรมการคนอืน่ๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการ

ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังนี ้

- ไมมี่ - 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 



  เอกสารแนบ 3 

หนา้ 7 จาก 7 

 

สรุปการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่นอกกลุ่ม   

บริษัทจดทะเบยีน 

ในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือกิจการ

ที่ไม่ได้จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือ กจิการทีแ่ข่งขัน หรือ 

เกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 

จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไมมี่ - - ไมมี่ - 2 แหง่  บจก. โชคสมทุรมารนี   

 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 

• เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 จาํนวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้  

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทปี 2562 จาํนวน 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้  

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารปี 2562 จาํนวน 9 ครัง้ จากทัง้หมด 11 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงปี 2562 จาํนวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 

 

คุณสมบัตติ้องห้าม 

1. ไมมี่ประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

2. ไมมี่ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีท่ีผา่นมา 
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