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ข้อมูลกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และเสนอแต่งตั้งกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 
 
ชื่อ – นำมสกุล นาย ธาราพงษ์  รุจิวงศ ์

 

อายุ 60 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ 
ต าแหนง่ปัจจุบัน กรรมการ 
วุฒิการศกึษา  บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (international Program)

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวทิยาลัย
รามค าแหง 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

การอบรม  หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide :  
รุ่นที่ 42 (2560) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บรษิัทไทย 

 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 89 (2554) สมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

การสัมมนาปี 2564  อบรม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562 : 
Chosen The Best 

  อบรมแนวทางส่งเสรมิการจัดซือ้จัดจา้งสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (กพ.2564) 

 ผู้บรรยาย การต่อตา้นคอร์รัปชัน และการบรหิารความเสี่ยงองคก์ร บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท (ก.ย.2564) 
ประสบการณ์การท างาน 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ        บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท 

2554 - 2564 กรรมการ และผูอ้ านวยการส่วนปฏิบตัิการ, บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท 
2546 - 2554 Plant Manager,   บรษิัท เจ เอส วี ฮาร์ดแวร์ 
2543 - 2546 Quality Manager, บรษิัท Avery Dennison (Thailand) 
2538 - 2543 Production  Manager,  บริษัท ABB Limited (Capacitor and control business) 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่เป็น
บรษิัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

ต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่
บรษิัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

ต าแหนง่ในกิจการทีข่ัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 25 เมษายน 2559 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี 8 เดือน 
การเข้าร่วมประชุม เข้าประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัท 952,577 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.37 
ประวัติการท าผดิในทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 4 
นิยำม กรรมกำรอิสระ และข้อมูลของกรรมกำรอิสระ 

 
นิยามกรรมการอสิระ 
 
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง) 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ
บุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็น
การขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร 
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทั้งไม่เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอสิระ หรือผู้บริหาร ของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บรษิัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริการเกิน
กว่าสองล้านบาทต่อปี จากบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดรั้บแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษิัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบรษิัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดับเดียวกัน 

10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รำยละเอยีดกรรมกำรอสิระ 
บรษัิท แอรโ์รว์ ซินดเิคท จ ากัด (มหาชน) 
 
  

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา 
อายุ  (ปี) 70 ปี 
ที่อยู่ 259/298 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ  

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  - ปรญิญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  

ปี 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
 - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (English Program)  

ปี 2518 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างาน  
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 
2545 - ปัจจุบัน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2547-2561 กรรมการ บจก.วินวนิ ซัพพลาย 
 ผู้บริหารโครงการปรญิญาเอก สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2549-2550 ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บรษิัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น (มหาชน) 
ประวัติการท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี- 

 
การมีส่วนได้เสียในวาระ วาระที่ 1-5 และ 7-8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษจากการได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 

การอบรม* หลักสูตร DAP* 130/2016 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
การอบรมในปี 2564  การต่อตา้นคอร์รัปชัน และการบรหิารความเสี่ยง : บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 

 Director Forum 1/2021: GRC Through the Perfect Strom / IOD 
 Chairman Forum 1/2021: Chairing a Virtual Board Meeting / IOD 

  

* DAP (Director Accreditation Program) 
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รำยละเอยีดกรรมกำรอสิระ 
บรษัิท แอรโ์รว์ ซินดเิคท จ ากัด (มหาชน) 
 
  

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา 
อายุ  (ปี) 70 ปี 
ที่อยู่ 259/298 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ  

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  - ปรญิญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  

ปี 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
 - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (English Program)  

ปี 2518 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างาน  
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 
2545 - ปัจจุบัน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2547-2561 กรรมการ บจก.วินวนิ ซัพพลาย 
 ผู้บริหารโครงการปรญิญาเอก สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2549-2550 ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บรษิัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น (มหาชน) 
ประวัติการท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี- 

 
การมีส่วนได้เสียในวาระ วาระที่ 1-5 และ 7-8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษจากการได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 

การอบรม* หลักสูตร DAP* 130/2016 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
การอบรมในปี 2564  การต่อตา้นคอร์รัปชัน และการบรหิารความเสี่ยง : บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 

 Director Forum 1/2021: GRC Through the Perfect Strom / IOD 
 Chairman Forum 1/2021: Chairing a Virtual Board Meeting / IOD 

  

* DAP (Director Accreditation Program) 
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ชื่อ-สกุล ดร.สุรเดช  จันทรานุรักษ์ 
อายุ  (ปี) 75 ปี 
ที่อยู่ 367  ถนนเทศบาลนิมิตใต้  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  -  ปรญิญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสรา้ง University Of Minnesota 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างาน  
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ  

บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 
2532 - ปัจจุบัน บจก. ซีตาเนีย 
  
ประวัติการท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี- 

 
การมีส่วนได้เสียในวาระ วาระที่ 1-5 และ 7-8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษจากการได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 

การอบรม* หลักสูตร DAP 31/2005 (IOD) 
การอบรมในปี 2564 -ไม่มี- 
  

* DAP (Director Accreditation Program) 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ  (ปี) 
ที่อยู่ 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ์ท างาน 

นายน าพล  เงินน าโชค 
53 ป ี
342/11  ซอยรามอนิทรา 14  ถนนรามอนิทรา แขวงท่าแร้ง 
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 
ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-ไม่มี- 
-ไม่มี- 
 

2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 
2557 – ปัจจุบัน ที่ปรกึษาคณะท างานทางการเมือง ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2552 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่   บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น 
2550 - 2552 กรรมการผู้จัดการ บมจ. เพาวเวอรพ์ี 
2548 - 2554 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. สตีลอินเตอร์เทค 
ประวัติการท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี- 
  
การมีส่วนได้เสียในวาระ วาระที่ 1-5 และ 7-8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษเพราะได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 

การอบรม* หลักสูตร DAP 31/2005 (IOD) 
การอบรมในปี 2564 - ไม่มี – 
  

* DAP (Director Accreditation Program) 
  

หน้า 31 จาก 40 
 

  

ชื่อ-สกุล นายชนะ  สิงห์รุ่งเรือง 
อายุ  (ปี) 58 ป ี
ที่อยู่ 32/33  หมู่ที่ 2  ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา 

เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 
คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปรญิญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

    เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 -  ปรญิญาตร ีสาขาการบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างาน  
2555 – ปัจจุบัน 
 
2539- ปัจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอสิระ  
บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 
ส านักงานบัญชี รับท าบัญชี ใหก้ับธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ส านักงานผูแ้ทนธุรกิจระหว่างประเทศ, ธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟา้, ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองหนัง, ธุรกิจน าเข้าและ
จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย์, ธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายถ่านหิน, ธุรกิจน าเข้าและจ าหน่าย เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
น้ ามันหล่อลื่นเพื่อประหยัดพลังงาน ฯลฯ 

2560- 2563 กรรมการ บจก.ดาวสะเก็ดฟาร์ม (ธุรกิจการเกษตร) 
2548 วางระบบบัญชีให้กับศูนย์บริการรถยนต์ 
2527 - 2538 ฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2526 – 2527 ฝ่ายหนีส้ิน ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี- 

 
การมีส่วนได้เสียในวาระ วาระที่ 1-5 และ 7-8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษเพราะได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 

การอบรม* หลักสูตร DAP 89/2011 (IOD) หลักสูตร RCC 17/2013 (IOD) 
การอบรมในปี 2564 การต่อตา้นคอร์รัปชัน และการบรหิารความเสี่ยง : บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 
  

* DAP (Director Accreditation Program) 
* RCC (Role of the Compensation Committee) 
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