
  เอกสารแนบ 8 

หนา้ท่ี 1 ของจาํนวน 8 หนา้ 

นิยามของกรรมการอสิระของบริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จาํกัด (มหาชน)  

กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม           

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรอืผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 

คู่สมรส พ่ีนอ้งและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ 

หรอืบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไมมี่หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิท

รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ

บญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้

แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทาง

การเงินซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทาง

วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็น

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ       

ไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีรบั

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการ

ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

  



  เอกสารแนบ 8 

หนา้ท่ี 2 ของจาํนวน 8 หนา้ 

รายละเอยีดของกรรมการอสิระเพือ่ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

ชือ่ – สกุล ดร. มงักร ธนสารศิลป์  

สัญชาต ิ ไทย 

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

ทีอ่ยู่ 19/141 หมู ่1 ซอย 17/1 หมูบ่า้นมาสเตอรพี์ซ 

ถนนสคุนธสวสัดิ ์แยก 2  เลียบถนนประดิษฐ์ 

มนธูรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  

กรุงเทพมหานคร 10230 

ตาํแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบรษัิท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

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

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไมมี่- 

วุฒกิารศกึษา ปรญิญาเอก: วิทยาศาสตรก์ารกีฬาและสขุภาพ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ปรญิญาโท: วิศวกรรมศาสตร ์สาขาอตุสาหการ Lamar University 

Texas, USA 

ปรญิญาโท: คณะบรหิารธุรกิจ North Texas State University, U.S.A. 

ปรญิญาตร:ี คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (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 ดา้น

การบรหิารงานพฒันาเมือง รุน่ท่ี 1 



  เอกสารแนบ 8 

หนา้ท่ี 3 ของจาํนวน 8 หนา้ 

ประสบการณท์าํงาน  25 กุมภาพันธ ์2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการ

อสิระ กรรมการตรวจสอบ 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 บมจ. 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) 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการอสิระของบริษัท  6 ปี 2 เดือน (นบัจนถงึวนัประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563)  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  

ในองคก์รอืน่ เช่น หน่วยงานราชการ  

- ไมมี่ -  

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10  ปีทีผ่่านมา  - ไมมี่ -  

การมส่ีวนได้เสยีพเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการคนอืน่ๆ 

ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังนี ้ 

- ไมมี่ -  

  

สรุปการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่     

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 
 

 

 

 



  เอกสารแนบ 8 

หนา้ท่ี 4 ของจาํนวน 8 หนา้ 

คุณสมบัตติ้องห้าม 

1. ไมมี่ประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

2. ไมมี่ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีท่ีผา่นมา 
 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 

หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ  - ไมเ่ป็น -  

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)  - ไมเ่ป็น -  

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอสิระ  - ไมมี่ -  

 

 

รายละเอยีดของกรรมการอสิระเพือ่ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

ชือ่ – สกุล  นายวิเชฐ ตนัติวานิช   

สัญชาต ิ ไทย  

อายุ  59 ปี (วนั เดือน ปี ท่ีเกิด : 13 มิถนุายน 2504)  

ทีอ่ยู่  326/1 ซอยเฉลิมสขุ แขวงจนัทรเกษม  

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

ตาํแหน่งปัจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  

สัดส่วนการถอืหุ้น (ณ วันที ่30 ธ.ค. 2562)  -ไมมี่-  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -ไมมี่-   

วุฒกิารศกึษา   MBA, Finance & Marketing University of Hartford Connecticut, U.S.A.    

เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเงินและการคลงั จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม   

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออืน่ๆ   

หลกัสตูรสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 1    

หลกัสตูรผูน้าํการเปล่ียนแปลงรุน่ท่ี 1    

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCOT) รุน่ท่ี 3    

หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 56   

หลกัสตูรกรรมการบรษัิทไทย รุน่ท่ี 2 (IOD) DCP2 Fellow Member    



  เอกสารแนบ 8 

หนา้ท่ี 5 ของจาํนวน 8 หนา้ 

ประสบการณท์าํงาน  25 กุมภาพันธ ์2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ   

ตรวจสอบ บมจ. เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์

21 กุมภาพันธ ์2562 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาฯ และกรรมการกาํกับดูแล

กจิการ บมจ. เจดับเบิล้ยูด ีอินโฟโลจสิตกิส ์

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บจก. ซี เอ ไอ (C asean) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. นํา้ตาลบรุีรมัย ์ 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. นํา้ตาลบรุรีมัย ์

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บจก. เดอะซิก เนเจอร ์แบรนด ์ 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ      

สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ

กาํกบัดแูลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาฯ บจก. ไทยแอรเ์อเซีย 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก. วินด ์เอนเนอรย่ี์    

โฮลดิง้  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บจก. เคพีเอน็ อะคาเดมี   

2560 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ บจก. พีเอม็จี คอรป์อเรชั่น  

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. 

ไทยอิง เกอร ์โฮลดิง้ 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. ภทัรลสิซิ่ง    

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการอสิระของบริษัท 6 ปี 2 เดือน (นบัจนถงึวนัประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563) 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในองคก์รอืน่ เช่น หน่วยงานราชการ 

2561 – ปัจจบุนั คณะกรรมการการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอรแ์หง่ชาติ 

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

2561 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ กลุม่อตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ    

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2555 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 

ปีทีผ่่านมา 

-ไมมี่- 

การมส่ีวนได้เสยีพเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการ

คนอืน่ๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุม

สามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังนี ้

- ไมมี่ - 

 
 



  เอกสารแนบ 8 

หนา้ท่ี 6 ของจาํนวน 8 หนา้ 

สรุปการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่  

บริษัทจดทะเบยีน 

ในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือกิจการ

ที่ไม่ได้จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือ กจิการทีแ่ข่งขัน หรือ 

เกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 

จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

4 แหง่ 1. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บมจ. 

เอเชีย เอวิเอชั่น  

2. กรรมการอิสระ บมจ. ภทัรลสิซิง 

3. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ      

 บมจ. นํา้ตาลบรุรีมัย ์

4. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทยอิง เกอร ์โฮลดิง้ 

7 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 

• เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนปี 2562 จาํนวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 

• เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการปี 2562 จาํนวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
  

คุณสมบัตติ้องห้าม 

1. ไมมี่ประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

2. ไมมี่ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ - ไมเ่ป็น - 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) - ไมเ่ป็น - 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอสิระ - ไมมี่ - 

 

 

 

 

 



  เอกสารแนบ 8 

หนา้ท่ี 7 ของจาํนวน 8 หนา้ 

 

รายละเอยีดของกรรมการอสิระเพือ่ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

ชือ่ – สกุล นายวิชญา  จาติกวณิช 

สัญชาต ิ ไทย   

อายุ  55 ปี (วนั เดือน ปี ท่ีเกิด : 11 พฤศจิกายน 2507)   

ทีอ่ยู่ 94 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10230 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   

สัดส่วนการถอืหุ้น (ณ วันที ่30 ธ.ค. 2562) -ไมมี่-   

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไมมี่-   

วุฒกิารศกึษา  Bachelor Degree in Marketing  University of Tennessee, USA   

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม  

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออืน่ๆ   

Directors Certification Program พ.ศ. 2546,  Australian Institute of Company 

Directors    

DCP: Directors Certification Program พ.ศ. 2554, IOD    

AACP: Advanced Audit Committee Program พ.ศ. 2557, IOD    

หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 9, สถาบนั

พระปกเกลา้    

ประสบการณท์าํงาน (5 ปีย้อนหลัง)   25 กุมภาพันธ ์2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์        

21 กุมภาพันธ ์2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาฯ  

บมจ. เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์   

2560 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ลอ็กซเลย่ ์พรอ็พเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมน้ท ์ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ บมจ. แสนสริ ิ 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สนิเสือป่า   

2542 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ลอ็กซเลย่ ์อินฟรา    

2540 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ปรนิดา    

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการอสิระของบริษัท 6 ปี 2 เดือน (นบัจนถงึวนัประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563) 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในองคก์รอืน่ เช่น หน่วยงานราชการ 

-ไมมี่- 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 

ปีทีผ่่านมา 

-ไมมี่- 



  เอกสารแนบ 8 

หนา้ท่ี 8 ของจาํนวน 8 หนา้ 

การมส่ีวนได้เสยีพเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการ

คนอืน่ๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุม

สามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังนี ้

-ไมมี่- 

 

สรุปการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่   

บริษัทจดทะเบยีน  

ในตลาดหลักทรัพย ์ 

บริษัท หรือกิจการ 

ที่ไม่ได้จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย ์ 

บริษัท หรือ กจิการทีแ่ข่งขัน หรือ  

เกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท  

จาํนวน  ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร  

1 แหง่  1. กรรมการ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ บมจ. 

แสนสริ ิ 

4 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 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนปี 2562 จาํนวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 

 

คุณสมบัตติ้องห้าม 

1. ไมมี่ประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

2. ไมมี่ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ -ไมเ่ป็น- 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) -ไมเ่ป็น- 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอสิระ -ไมมี่- 

 

 

 


