
บรษัิท ไทย อิงเกอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั  (มหำชน) 
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หน้า 1 จาก 5 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่11 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณี 

ผูถื้อหุ้นมอบหมำยให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

 

ช่ือ นำมสกลุ นำยวิเชฐ ตนัติวำนิช 

 
 
 
 
 
 

 

ประเภทกรรมกำร 

 
 ประธานกรรมการบรษิทั 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อำย ุ
สญัชำติ 

     62 ปี 
     ไทย 

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

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร์
การเงนิและการคลงั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร  หลกัสตูรสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น
ที ่1 

 หลกัสตูรผูน้ าการเปลีย่นแปลงรุน่ที ่1 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการ
พาณิชย ์(TEPCOT) รุ่นที ่3 

 หลกัสตูรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
รุ่นที ่56 

 หลกัสตูรกรรมการบรษิทัไทย รุน่ที ่2 (IOD) DCP 
2 Fellow Member 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร วนัที ่29 มนีาคม 2560 

จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร 6 ปี จนถงึปัจจุบนั (พ.ศ.2560 – 2566) 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในอดีต 

 
 บรษิทั เดอะซกิเนเจอร ์แบรนด ์จ ากดั 

ประธานกรรมการ 

 บรษิทั เคพเีอน็ อะคาเดม ีจ ากดั 

กรรมการอสิระ 
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 หน้าที ่2 จาก 5 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในอดีต 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั วนิด ์เอน็เนอรย์ี ่โฮลดิง้ จ ากดั 

กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอม็ โอ-แซด คอม (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(NIA) 

กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ

 การนิคมแห่งประเทศไทย 

กรรมการอสิระ 

 บรษิทั ไทย เบฟเวอรเรจ จ ากดั (มหาชน) 

ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
ต ำแหน่งอ่ืนในบริษทัท่ีจดทะเบียนใน ตลท.  บรษิทั น ้าตาลบุรรีมัย ์จ ากดั (มหาชน) 

ทีป่รกึษาคณะกรรมการ 

 บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั 
(มหาชน) 
กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอสิระ 

ต ำแหน่งในบริษทัอ่ืน ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน ตลท.  บรษิทั จเีอม็โอ-แซท.คอม ครปิโทนอมคิซ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ประธานกรรมการอสิระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 บรษิทั ไทยแอรเ์อเชยี จ ากดั 

ประธานกรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 บรษิทั พเีอม็จ ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

ประธานกรรมการบรษิทั 
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 หน้าที ่3  จาก 5 
  
ต ำแหน่งในองคก์รอ่ืนๆ  คณะกรรมการบรหิารกองทุนพฒันา

ผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

       กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นการเงนิ 

เศรษฐศาสตร ์และการจดัการกองทุน 

 ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
ต ำแหน่งในองคก์รอ่ืนๆ พจิารณากลัน่กรองและคดัเลอืกผูป้ระกอบการที่

ขอรบัการสนบัสนุนทุน (ภาคกลาง) 
 คณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซ

เบอรแ์ห่งชาต ิกระทรวงดจิติลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคมกรรมการผูท้รงคุณวฒุดิา้นการเงนิและ
กรรมการสรรหา 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ทีป่รกึษาคณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยชีวีภาพ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
ทีป่รกึษาคณะกรรมการ สถาบนัวทิยาการตลาด
ทุน (ว.ต.ท.) 

จ ำนวนบริษทัท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 5 แห่ง 

บรษิทัทีไ่มจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3 แห่ง 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั/ กิจกำรท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

ไม่ม ี

กำรถือหุ้นของบริษทัฯ ไม่ม ี 
สดัส่วนของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 0 

ข้อพิพำททำงกฎหมำยท่ีเป็นคดีอำญำในศำล ท่ีไมใ่ช่คดี
ลหโุทษ 

ไม่ม ี

กำรเข้ำรว่มประชมุในปี 2564  คณะกรรมการบรษิทั  4/4  ครัง้   
 คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  1/1  ครัง้ 

กำรเข้ำรว่มประชมุในปี 2565  คณะกรรมการบรษิทั  4/4  ครัง้   
 คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  1/1  ครัง้ 

ควำมเช่ียวชำญ/ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมกำร 
ความเชีย่วชาญดา้นการเงนิ เศรษฐศาสตร ์และการ
ลงทุน 

       (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565)         

   สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่11 : รายละเอยีดกรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
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หน้า 4 จาก 5 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่11 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณี 

ผูถื้อหุ้นมอบหมำยให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

ข้อมูลกรรมกำรอิสระ นำยพิศิษฐ ์แสง-ชูโต 

ช่ือ นำมสกลุ นำยพิศิษฐ ์ แสง-ชูโต 

 

ประเภทกรรมกำร 

 

 

 กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
อำย ุ

สญัชำติ 
51 ปี 

ไทย 
กำรศึกษำ  ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร ์ (อุตสาหการ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(อุตสาหการ)  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่139/2017 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร วนัที ่29 มนีาคม 2560 

จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร 6 ปี จนถงึปัจจุบนั (พ.ศ.2560 – 2566) 
ประสบกำรณ์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ต ำแหน่งอ่ืนในบริษทัท่ีจดทะเบียนใน ตลท.  กรรมการอสิระ และคณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั โปรเจค แพลนนิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
ต ำแหน่งในบริษทัอ่ืน ท่ีไม่จดทะเบียนใน ตลท.  กรรมการอสิระ และคณะกรรมการบรหิาร 

      กรรมการตรวจสอบ 

      บรษิทั อนิโนเวค เอเชยี จ ากดั 
ต ำแหน่งในองคก์รอ่ืนๆ  คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 กรรมการสภาวศิวกร (สมยัที ่7) 

 ประธานคณะอนุกรรมการรบัรองปรญิญา ประกาศนียบตัร



บรษัิท ไทย อิงเกอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั  (มหำชน) 
เลขที่ 88 หมูท่ี่ 4 ต.บำงสทีอง อ.บำงกรวย จ.นนทบรุ ี11130 

และวุฒบิตัรในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 

 ประธานกรรมการทดสอบความรูร้ะดบัวุฒวิศิวกร สาขา
วศิวกรรมอตุสาหการ 

 ทีป่รกึษาคณะอนุกรรมการการบรหิารสภาวศิวกร 

 คณะกรรมการบรหิารกองทุนสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช
สยามมกุฎราชกุมาร (วสท.) 

 ผูท้รงคุณวฒุ ิสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ (วสท.) 
 กรรมการผูท้รงคุณวฒุดิา้นวจิยัและพฒันา 

บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 

จ ำนวนบริษทัท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 2 แห่ง 

บรษิทัทีไ่มจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์1 แห่ง 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั/ กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธรุกิจของบริษทั 

ไม่ม ี

กำรถือหุ้นของบริษทัฯ 2,000 หุน้ 
สดัส่วนของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 0.0000043478% 

ข้อพิพำททำงกฎหมำยท่ีเป็นคดีอำญำในศำล ท่ีไมใ่ช่คดีลหโุทษ ไม่ม ี
กำรเข้ำรว่มประชมุในปี 2564  คณะกรรมการบรษิทั  4/4  ครัง้   

 คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

 คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ 

 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้ 
กำรเข้ำรว่มประชมุในปี 2565  คณะกรรมการบรษิทั  4/4  ครัง้   

 คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

 คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ 

 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้ 

ควำมเช่ียวชำญ/ผลงำนในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมกำร 
 การเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ ์ และการผลติ เศรษฐศาสตร์

วศิวกรรม 

 เทคนิคการลดตน้ทุน การเพิม่ผลผลติ 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565) 
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หน้าที ่1 จาก 2 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่12 

นิยำมของกรรมกำรอิสระ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท  บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิรัว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย  

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่า 2 ปี กอ่นวนัทีย่ ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณี
ที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรอืผู้มี
อ านาจควบคมุของบรษิทั 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น 
บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจ
ควบคมุ หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย  

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุ้นที่มนีัย หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบั
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอสิระ 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบ
บญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิัท สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจ
ควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
น้อยกว่า 2 ปี กอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

 

 

 



บรษัิท ไทย อิงเกอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั  (มหำชน) 
เลขที่ 88 หมูท่ี่ 4 ต.บำงสทีอง อ.บำงกรวย จ.นนทบรุ ี11130 
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7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิัท  หรอืบรษิัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน  หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดือนประจ า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการ
ของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย  

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
และบรษิทัยอ่ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่12 : นิยามกรรมการอสิระ 


