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สิง่ที่แนบมาด้วย 3 
   1     กรรมการที่จะครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ 

 
ช่ือ – สกลุ   นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง 
อาย ุ    59 ปี 
ต าแหนง่ทีเ่สนอเพื่อรับการเลอืกตัง้ กรรมการอิสระ 
วนัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ 9 ตลุาคม 2558 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา/การฝึกอบรม 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• Director Certification Program (DCP) 208/2015 

• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2017 
• หลกัสตูร (BSI) รุ่น 3/2017 

ประสบการณ์การท างาน 
• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

• 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/  บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

• 2560 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ/ประธานบริหาร บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 สายบญัชีการเงินและพฒันาธุรกิจ 

• 2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ/ประธานบริหาร บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 สายบญัชีการเงินและพฒันาธุรกิจ  

• 2554 – 2555 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
• 2551 – 2554 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน(CFO) บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
• 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จ ากดั  
• 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เดอ ละไม จ ากดั 

• 2553 – 2560 กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ บริษัท เดอ ละไม จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 

• กรรมการผู้จดัการ  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 

• กรรมการ    บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
• กรรมการผู้จดัการ  บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จ ากดั 
• กรรมการ    บริษัท เดอ ละไม จ ากดั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
• เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ 
• เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
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สิง่ที่แนบมาด้วย 3 
   2     กรรมการที่จะครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

ช่ือ – สกลุ   นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ 
อาย ุ     43 ปี 
ต าแหนง่ทีเ่สนอเพื่อรับการเลอืกตัง้ กรรมการ 
วนัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ 21 เมษายน 2541 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา/การฝึกอบรม 
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑติ (เกียรตินิยมอนัดบั 2 ) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) 
• Director Certification Program (DCP) 198/2014 
• Director Accreditation Program (DAP) 2014 
• Financial Statements for Directors (FSD) 31/2016 
• Board Reporting Program (BRP) 22/2017 
• Executive Development Program (EDP) 2017 

 

ประสบการณ์การท างาน 
• 2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ              บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
• 2547 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการ Procurement and Purchasing Director     บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
• 2544 – 2546 Brand Manager (Export Department)            บริษัท โซนสุ เอ็กซ์ปอร์ต ไทยมารติน กรุ๊ป 

• 2542 – 2544 Marketing                 บริษัท บตูิกนิวซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

• 2540 – 2542 พนกังานฝ่ายบริหาร              บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอื่น  
ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น  
ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

• เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ 
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สิง่ที่แนบมาด้วย 3 
   3     กรรมการที่จะครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ 

 
ช่ือ – สกลุ   นางมณฑา  ทสัฐาน 
อาย ุ    40 ปี 
ต าแหนง่ทีเ่สนอเพื่อรับการเลอืกตัง้ กรรมการ 
วนัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ 9 ตลุาคม 2558 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา/การฝึกอบรม 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 
• Director Accreditation Program (DAP) 126/2016 

 

ประสบการณ์การท างาน 
• 2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/  บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

   ผู้อ านวยการฝ่าย Demand 

• 2555 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด  บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
• 2550 – 2554 การตลาด     บริษัท เคแอลเอส อิเลคทริค จ ากดั 

• 2548 – 2553 การตลาด     บริษัท เอสดบับลวิ อินเตอร์เน็ท จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอื่น  
ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น  
ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

• เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ 
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สิง่ที่แนบมาด้วย 4 

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี 
 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  

 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (“PWC”) มีประสบการณ์ในการเป็นท่ีปรึกษาใหกบัองค์กร โดยใช้ความ
เช่ียวชาญจนเป็นที่ยอมรับในภมูิภาคตา่งๆ ผนวกกบัเครือขา่ยของ PWC ทัว่โลก ท าให้ PWC ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจตา่งๆ 
จนเป็นบริษัทที่ปรึกษาชัน้น าของโลก ปัจจุบนั PWC ได้แบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ บริการด้านการสอบบญัชี บริการที่
ปรึกษาทางธุรกิจ และบริการท่ีปรึกษาด้านกฎหมายและภาษี 

 

1. นายไพบูล  ตันกูล 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4298 
 ส านกังานสอบบญัชี  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 คุณวุฒทิางการศึกษา/การฝึกอบรม 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• การตรวจสอบบญัชีขัน้สงู มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างาน (Experience) 

• Twenty-seven years of experience in both auditing and consulting services.   
• Paiboon started his career as an auditor in the financial service ( FS)  group in 1990.  His key clients at that time 

included Chase Manhattan Bank, Bank of Tokyo- Mitsubishi, the Development Bank of Singapore and Indosuez 
Bank.  

• In 2007, he was seconded to financial advisory services (FAS) for seven years. During that period, he worked on 
a number of due diligence, business rehabilitation and debt restructuring assignments for both debtors and 
creditors.  

• Paiboon returned to assurance services in 2003.   His key clients at that time included the Stock Exchange of 
Thailand ( SET)  Group, Siam Commercial New York Life PCL ( Listed)  Group  ( statutory audit and SOX 403 
services) ,  DKSH Group ( IFRS audit) , Alcan Strongpack Packaging Group (Listed) , Overseas-Chinese Banking 
Corporation, Jardine Insurance Broker and Cigna Insurance Group.  

• Between 2006 and 2015, Paiboon led and  managed key clients as well as operations at PwC Lao and PwC 
Cambodia.  He performed a number of fund audits (for funds provided by international donors such as the World 

สิง่ที่แนบมาด้วย 3 

คุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 
 

บริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามข้อก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพย์ฯกลา่วคือ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ  ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่น
ราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คูส่มรส 
พี่น้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีหรือเคยมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้
เป็นกรรมการ 

4. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รับค่าบริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 


