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รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งต้ังแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อ – นามสกลุ   นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร 
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ,  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

วันเดือนปีเกิด   5 เมษายน 2513  
อาย ุ    50 ปี 
สัญชาติ    ไทย 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง  กรรมการ / กรรมการอสิระ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง เพื ่อให้มั ่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที ่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ มี
ค ุณสมบัต ิและประสบการณ์ตามที ่บร ิษ ัทต ้องการและไม ่ม ีล ักษณะต ้องห ้ามตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
รวมระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปีต่อเนื่องกันและระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระตามที่
เสนอในครั้งนี้อีก 3 ปี รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี และ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าในฐานะ
กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  5 ปี 2 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558) 
การศึกษา - ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์นสันแอนด์เวลล์ รัฐโรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขานติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ประสบการณ์การทำงาน  ทนายความอาวุโส บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด  
หลักสูตรการอบรม 

• หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2558 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• การบรรยายหัวข้อ "Audit Committee of the future-driving through the era of disruption" สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• งานสัมมนาประจำปีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หัวข้อ "ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล: รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น" สำนักงานอีวาย 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกดั (มหาชน) 

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนไพบูลย์ จำกัด  
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกียรติแลนด์ จำกดั  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกียรติธานี คันทรคีลับ จำกัด 
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2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ ลิทิเกเทอร์ส จำกดั 

• กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี  
การถือหุ้นในบริษัท   1,661,538 หุ้น สัดส่วน 0.13% (ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2562) 
จำนวนคร้ัง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562  

การประชุมคณะกรรมการบริษัท    6 ครั้งเข้าประชุม 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ         4 ครั้งเข้าประชุม 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   2 ครั้งเข้าประชุม 2 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการกำกับดแูลกิจการ      3 ครั้งเข้าประชุม 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง      3 ครั้งเข้าประชุม 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

อื่นๆ        ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดทีเ่กี่ยวกับทรัพย์ซึ่งกระทำโดยสุจรติ 
ข้อมูลเพ่ิมเติมของกรรมการ 

1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท 

2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัท 
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รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งต้ังแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อ – นามสกลุ   พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ 
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
วันเดือนปีเกิด 25 พฤศจิกายน 2505 
อาย ุ    58 ปี 
สัญชาติ    ไทย 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง  กรรมการ / กรรมการอสิระ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ ่งได้ผ่านกระบวนการกลั ่นกรองอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง เพื ่อให้มั ่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที ่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ มี
ค ุณสมบัต ิและประสบการณ์ตามที ่บร ิษ ัทต ้องการและไม ่ม ีล ักษณะต ้องห ้ามตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
รวมระยะเวลาที่ผ่านมา 2 ปีต่อเนื่องกันและระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระตามที่
เสนอในครั้งนี้อีก 3 ปี รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี และ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าในฐานะ
กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  1 ปี 7 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันท่ี 12 กันยายน 2561) 
การศึกษา   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต Vanderbilt University รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์การทำงาน  - ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ
- ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกังานตำรวจแห่งชาติ 
- รองจเรตำรวจ (สบ7) สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด  

หลักสูตรการอบรม 

• หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 

• หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2 

• Federal Bureau Investigation (FBI) National Academy 

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 11/2547  

• หลักสตูร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่น 7/2548 

• หลักสตูร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 19/2548 
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• หลักสตูร Corporate Governance for Capital Market intermediaries (CGI) รุ่น 3/2558 

• หลักสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 20/2558 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง 
2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัทหลักทรัพย์ฟนิันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรสั จำกัด(มหาชน) 
2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 แห่ง 
2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด 
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซัสเทนเอเบลิเอนเนอยี คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด  
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีระพร็อพเพอร์ตี้ จำกดั 
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แม่อรุณ จำกดั 
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมเดอรน์แมนู จำกัด 

• กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่ม ี
การถือหุ้นในบริษัท   ไม่ม ี
จำนวนคร้ัง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562  

การประชุมคณะกรรมการบริษัท    6 ครั้งเข้าประชุม 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 67 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   2 ครั้งเข้าประชุม 2 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 100 
(หมายเหต ุ: พล.ต.ท. วิสนุฯ ขอลาประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที ่13 มีนาคม 2562 และ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที ่8 
สิงหาคม 2562 เนื่องจากติดภารกจิเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 

อื่นๆ        ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดทีเ่กี่ยวกับทรัพย์ซึ่งกระทำโดยสุจรติ 
ข้อมูลเพ่ิมเติมของกรรมการ 

1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท 

2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัท 

 
 
 
 
 


