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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
แทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
1.  นายวฒันา  จันทรัช 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบนั รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
อายุ 68 ปี 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี Bachelor of Commerce, University of New Castle, Australia 
การผ่านหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประกาศนียบตัร DAP ปี 2556 

วนัทีเ่ป็นกรรมการบริษทั 3 ธนัวาคม 2556 (3 ปี 5 เดือน) 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน ไม่มี  
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วข้องกบั
ธุรกจิของบริษทั 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนักบั
บริษทั 

ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน 2556 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ.เอก็โซติค ฟู้ด 

 2542 - 2556 ท่ีปรึกษา บจ.เอก็โซติค ฟู้ด 
ข้อพพิาททางกฎหมายในปัจจุบัน ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษัท 49,610,800 หุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียง
ทั้งหมด 

14.14%  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 การประชุมคณะกรรมการ       5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

สามีคุณสร้อยเพชร จนัทรัช และ บิดาคุณจิตติพร กบัคุณวาสนา จนัทรัช 

  

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
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2. นางสร้อยเพชร  จันทรัช 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
อาย ุ 68 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี Bachelor of Commerce, University of New Castle, Australia 
การผ่านหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD) 

ประกาศนียบตัร DAP ปี 2556 
ประกาศนียบตัร DCP ปี 2557 

วนัทีเ่ป็นกรรมการบริษทั 3 ธนัวาคม 2556 (3 ปี 5 เดือน) 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน ไม่มี  
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วข้องกบั
ธุรกจิของบริษทั 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนักบั
บริษทั 

ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน 2556 - ปัจจุบนั กรรมการและรอง
ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ.เอก็โซติค ฟู้ด 

 2542 - 2556 ท่ีปรึกษา บจ.เอก็โซติค ฟู้ด 
ข้อพพิาททางกฎหมายในปัจจุบนั ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษทั 75,090,000 หุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียง
ทั้งหมด 

21.40% 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 การประชุมคณะกรรมการ                 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ภรรยาคุณวฒันา จนัทรัช และมารดาคุณจิตติพร กบั คุณวาสนา จนัทรัช 

 
  



หน้า 3 จาก 5 
 

3. นายประกจิ ประจนปัจจนึก 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 70 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การผ่านหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประกาศนียบตัร DAP ปี 2556  
ประกาศนียบตัร FSD ปี 2558 

วนัทีเ่ป็นกรรมการบริษทั 3 ธนัวาคม 2556 (3 ปี 5 เดือน) 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วข้องกบั
ธุรกจิของบริษทั 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนักบั
บริษทั 

ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน 2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.เอก็โซติค ฟู้ด 

 2549 – 2557 
 
2549 - 2550 

สมาชิกสภานิติบญัญติั
แห่งชาติ 
เลขาธิการสภาความมัน่คง
แห่งชาติ 

รัฐสภา 
 
ส านกังานสภาความมัน่คง
แห่งชาติ 

 2547 - 2550 กรรมการ บมจ. อสมท. 
ข้อพพิาททางกฎหมายในปัจจุบนั ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษทั 300,000 หุน้ 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียง
ทั้งหมด 

0.09% 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 - การประชุมคณะกรรมการ   5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    4 คร้ัง จาก 4 คร้ัง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

 

 

หมายเหตุ: นิยามของกรรมการอิสระของบริษทัปรากฏในส่วนทา้ยของส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
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นิยามของกรรมการอสิระของบริษทั 

 
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและมีความเป็นอิสระตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนดไว้
ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั โดยบริษทัไดก้  าหนดหลกัเกณฑน้ี์ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน กล่าวคือ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ 
รายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน
ราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูมี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึง
เป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ
ของบริษทั หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่
ด้วยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี 
ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
10. มีความรู้ และเขา้ใจลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
11. กรรมการอิสระจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยทนัทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใดๆท่ีอาจจะท าให้ตนตอ้ง

ขาดคุณสมบติัความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ 

ภายหลงัได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง 11 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อย
ล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้
 


