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ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

1. ชื่อ นามสกุล ศ. ดร. ศันสนีย ์ไชยโรจน ์

อาย ุ 58 ปี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาความยั่งยืน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 สงิหาคม 2563  

 ประวัติการศึกษา 
 Ph.D. (Immunobiology), Georgetown University, U.S.A. 

 M.Sc. (Immunobiology) (Distinction), Georgetown University, U.S.A. 

 วท.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1 เทคนคิการแพทย)์, มหาวิทยาลยัมหดิล 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ 11/2011 

 Director Certification Program (DCP) รุน่ 302/2021 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  (7) 
- 2552 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบรหิาร เครอืสยามไบโอไซเอนซ ์
- 2554 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษา  บรษัิท ทนุลดาวลัย ์จ ากดั 
- 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ กองทนุศาสตราจารยเ์กียรติยศพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

ภมูิพลอดลุยเดช เพื่อศลัยศาสตรจ์ าเพาะ 
- 2557 - ปัจจบุนั Journal Editorial Board Member “Infection, Genetics and Evolution” Elsevier; Impact factor 
- 2561 - ปัจจบุนั อนกุรรมการกฏหมายความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
กระทรวงทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

- 2562 - ปัจจบุนั อนกุรรมการสทิธิบตัรสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

กระทรวงพาณิชย ์

- 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการบรหิารศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววิทยาศาสตร ์ (TCELS) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
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คุณสมบัติต้องห้าม  

- ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
- ประชมุคณะกรรมการบรษัิท  7/7 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ) 
- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
- ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
- ประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาความยั่งยืน 2/2 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 
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2. ชื่อ นามสกุล นายก าธร ศิลาออ่น 

อาย ุ 51 ปี  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาความยั่งยืน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 8 กมุภาพนัธ ์2564 (เนื่องจากเขา้เป็นกรรมการแทนนายอมรศกัดิ ์เกตจุรูญ ดงันัน้ 
บรษัิทจึงนบัวาระตอ่จากนายอมรศกัดิ ์เกตจุรูญ) 

ประวัติการศึกษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน MIT Sloan School, Massachusetts, สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมเคมี Imperial College of Science Technology and Medicine, London, England 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรส าหรบักรรมการบรษัิท (DCP) รุน่ท่ี 148/2011 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรส าหรบักรรมการตรวจสอบ (ACP) รุน่ท่ี 41/2012 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (2) 
- 2557 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลติและ

การเงิน 
บรษัิท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 

- 2554 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน/  
กรรมการสรรหา 

บรษัิท พรเีชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2) 
- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ สภาอตุสาหกรรมไทย กลุม่อาหาร 
- 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เรอืดว่นเจา้พระยา จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

คุณสมบัตติ้องห้าม  
- ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
- ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 6/6 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
- ประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาความยั่งยืน 2/2 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 
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3. ชื่อ นามสกุล นางสาวสุภาภรณ ์ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช   

อาย ุ 47 ปี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิท 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 14 มิถนุายน 2560  

ประวัติการศึกษา 

 ปรญิญาโท พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาการบญัชีบรหิาร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจ สาขาการบญัชีตน้ทนุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 152/2018 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2) 
- 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โมเดิรน์ ฟารม์า จ ากดั 
- 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท อินเตอร ์เพ็ททรนิา จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

คุณสมบัตติ้องห้าม  
- ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
- ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 7/7 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
- ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 
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ลักษณะความสัมพนัธข์องผู้ไดรั้บการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชือ่ซ่ึงมีคุณสมบัติ
เป็นกรรมการอิสระ (2 คน) 

ศ. ดร. ศันสนีย ์ นายก าธร 

กรณีการถอืหุน้ในบริษัท 
- จ านวนหุน้ 

- สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

ไมม่ี ไมม่ี 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/        
ผู้มีอ านาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท/บริษัทยอ่ย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธใ์นลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ 
บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

  

- เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่
ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย) 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถ
ท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ 
บรกิาร/ การใหกู้ย้ืมเงินหรอืการกูย้ืมเงิน) โดยระบขุนาดของรายการ
ดว้ย (ถา้มี) 

ไมม่ี ไมม่ี 

 
คุณสมบัตขิองการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน  ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้  ทัง้นี  ้
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 
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3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา  มารดา คู่
สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง
ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจดงักลา่ว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรอื
ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงินดว้ยการรบั
หรอืใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณอ์ื่นใดในท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้
บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือ
ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณ
มูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม ส าหรบัการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ
บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงิน 
ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย  
หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน  ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดือนประจ า หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  


